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RESUMO 

 

 

A presente tese trata da dinâmica socioespacial que construiu historicamente o bairro de Nova 

Descoberta, na cidade do Natal/RN, a partir da segunda metade do século XX. Para isso, aborda a 

relação entre a construção do Bairro e da Vida de Bairro e ampara-se no embasamento teórico-

metodológico elaborado pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, quando propõe uma 

leitura da vida social urbana que se descortina no bairro enquanto fragmento privilegiado ou núcleo 

de vida social somente compreendido na relação com a cidade. Parte do seguinte questionamento: 

como incluir o espaço diferencial, pensado por Henri Lefebvre, na análise do bairro e da vida de 

bairro a partir do estudo da realidade de Nova Descoberta? E levanta como hipótese a afirmação de 

que a existência e a realidade do bairro de Nova Descoberta são determinadas e somente 

explicadas pelo movimento simultâneo e contraditório do seu espaço concebido, percebido e 

vivido. Para isso, constrói uma análise do bairro de Nova Descoberta como espaço diferencial, 

produzido na convergência e na simultaneidade de diferentes lógicas e dimensões que se 

descortinam na produção do seu espaço e fundamenta-se nos estudos do citado autor francês acerca 

do bairro, da vida cotidiana e da vida social urbana, bem como do seu método dialético regressivo-

progressivo, que propõe análises espaço-temporais de confrontação entre a vida moderna, o 

passado e o possível, se afirmando como uma pesquisa qualitativa, amparada na realização de 

entrevistas, observações in loco, tomada de imagens, consultas em órgãos públicos e em antigos 

registros do campo empírico. Percorrendo trilhas de investigação que ajudaram a entender a 

formação do bairro na cidade, mostramos o processo de consolidação dos núcleos iniciais de 

ocupação, Nova Descoberta e Morro Branco, e nos deparamos com a construção de um bairro 

institucionalizado, mas também percebido e vivido a partir das tramas e redes do vivido que 

sustentam a memória individual e coletiva, a noção de pertencimento e a identidade consolidada do 

espaço de vida do morador na cidade. Nesse contexto, as novas descobertas realizadas confirmaram 

nossa hipótese de que Nova Descoberta, enquanto bairro oficial da cidade, somente pode ser 

compreendida em sua totalidade como espacialidade concreta, como unidade institucionalizada e 

como núcleo de vida social, ou seja, como produto da dinâmica simultânea e contraditória de 

produção do seu espaço concebido, percebido e vivido, que permitiu sua leitura como espaço 

diferencial. Constatação que nos permitiu afirmar que o atual bairro institucionalizado de Nova 

Descoberta, apresenta duas referências socioespaciais diferenciadas, Nova Descoberta e Morro 

Branco, que apontam para a convivência, por vezes conflituosa, entre o bairro oficial e o bairro 

cotidiano, onde um não nega o outro, mas a ele se soma como parte de uma mesma realidade. 

Enfim, o trabalho destaca a possibilidade de habitar o bairro como resgate e reafirmação da vida 

social urbana, contribuindo para estudos posteriores acerca da relação bairro-cidade, vida cotidiana-

vida social urbana, na cidade atual. 

 

Palavras-chave: Bairro. Vida cotidiana. Vida social urbana. Nova Descoberta. Henri Lefebvre. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present thesis considers the social-spatial dynamics that historically constructed the 

neighborhood of Nova Descoberta in Natal, Brazil, from the second half of the twentieth century. To 

make it possible, the thesis addresses the relation between the neighborhood construction and the 

neighborhood´s life, and supports itself in the theoretical-methodologic basement created by the 

french philosopher and sociologist, Henri Lefebvre, that proposes a vison of an urban social life that 

uncover into the neighborhood as a privileged fragment of a social life core, only understood in its 

city relationship. The thesis starts from the following question: how to include the differential space, 

thought by Henri Lefebvre, into the analysis of the neighborhood and neighborhood´s life from the 

study of the Nova Descoberta reality? And it raises as hypothesis, the claim that the existence and 

the reality of Nova Descoberta district is determined and only explained by the simultaneous and 

contradictory movement of its conceived, perceived and lived space. The thesis constructs an 

analysis of Nova Descoberta as a differential space, produced by the convergence and simultaneity of 

different logical and dimensions that uncover into its space production and bases itself in the study 

of the quoted writer about the neighborhood, the everyday life and the urban social life, as well as 

his regressive-progressive dialectical method that proposes spatial-temporal analysis of the 

confrontation between the modern life, the past and the possible, affirming itself as a qualitative 

research, based in interviews, in loco observations, images capturing, public agencies consulting and 

in old empirical scope registers. Walking through research tracks that helped us to understand the 

formation of the district in the city, we show the process of consolidation of the initial cores of 

occupation of Nova Descoberta and Morro Branco, and we face the construction of an 

institutionalized perceived and lived neighborhood from the networks of living that support the 

individual and collective memory, the notion of belonging and the residents’ consolidated identity of 

the living space in the city. In this context, the new discoveries realized confirmed our hypothesis 

that Nova Descoberta as an official part of the city can only be understood in its totality, as a 

concrete spatiality, as institutionalized unity and as the core of social life.  In other words, as a 

product of simultaneous and contradictory dynamics of production of its conceived, realized and 

lived space that allowed the perception of the neighborhood as a differential space. This finding, 

allowed us to affirm that the current institutionalized district of Nova Descoberta presents two 

different social-spatial references: Nova Descoberta and Morro Branco, that points to a coexistence, 

sometimes conflicting, between the official and the everyday neighborhood, where one does not 

negate the other, but adds itself to each other as part of the same reality. Finally, the paper 

highlights the possibility of inhabiting the neighborhood as redemption and reaffirmation of urban 

social life, contributing to further studies on the relations between neighborhood and town, daily life 

and urban social life into the city currently. 

 

Keywords: Neighborhood. Everyday life. Urban social life. Nova Descoberta. Henri Lefebvre. 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse porte sur la dynamique socio-spatiale qui a historiquement construit le quartier de Nova 

Descoberta, dans la ville de Natal/RN, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour cela, la 

relation entre la construction du quartier et vie de quartier est traitée, soutenue théorique et 

méthodologiquement par le travail du philosophe et sociologue Henri Lefebvre quand il propose une 

lecture de la vie sociale urbaine qui se dévoile dans le Quartier en tant que fragment privilégié ou le 

noyau de la vie sociale, compris seulement dans sa relation avec la ville. La recherche part de la 

question suivante: comment inclure l’espace différentiel, conçu par Henri Lefebvre, dans l'analyse 

du quartier et de la vie de quartier à partir de l'étude de la réalité de Nova Descoberta?  L’hypotese 

soulevée est l’affirmation que l'existence et la réalité du quartier de Nova Descoberta n’est 

déterminé et expliqué que par le mouvement simultané et contradictoire de son espace conçu, 

perçu et vécu. Pour autant, la recherche construit une analyse du quartier de Nova Descoberta 

comme espace différentiel, produit dans la convergence et simultanéité de différentes logiques et 

dimensions qui se dévoilent dans la production de son espace. Les fondements employés sont les 

études de l’auteur français, Henri Lefebvre, à propos du quartier, de la vie quotidienne et de la vie 

sociale urbaine, ainsi que sa méthode dialectique régressive-progressive, qui propose des analyses 

spatio-temporelles de confrotation entre la vie moderne, le passé et le possible. Il s’agit d’une 

recherche qualitative basée sur des entretiens, des observations sur le terrain, photos, rendez-vous 

chez des organismes publics et des anciens enregistrements du champ empirique. En traversant le 

chemin d’investigation qui a aidé à comprendre la formation du quartier dans la ville, nous montrons 

le processus de consolidation des centres initiaux de son occupation – Nova Descoberta et Morro 

Branco - et nous faisons face à la construction d'un quartier institutionnalisé, mais aussi perçu et 

vécu à partir des trames du vécu, qui soutiennent la mémoire individuelle et collective, la notion 

d'appartenance et l'identité consolidée de l'espace de vie des habitants dans la ville. Dans ce 

contexte, les nouvelles découvertes faites, ont confirmé notre hypothèse que Nova Descoberta, en 

tant que quartier officiel de la ville, ne peut qu’être compris dans sa totalité comme une spatialité 

concrète, comme unité institutionnalisée et comme noyau de la vie sociale, c’est à dire, en tant que 

produit de la dynamique simultanée et contradictoire de production de son espace conçu, perçu et 

vécu, ce qui a permis sa lecture comme espace différentiel. Cette constatation nous a permis 

d’affirmer que le quartier actuel institutionnalisé de Nova Descoberta, présente deux références 

socio-spatiales différenciées, Nova Descoberta et Morro Branco, qui signalent la coexistence, parfois 

conflictuelle, entre le quartier officiel et le quartier quotidien, où l’un ne dénie pas l'autre, mais à lui 

se joint en tant que partie d’une même réalité. Finalement, le travail met en évidence la possibilité 

d'habiter le quartier comme préservation et réaffirmation de la vie sociale urbaine, contribuant ainsi 

à d'autres études sur la relation quartier-ville, vie quotidienne-vie sociale urbaine, dans la ville 

actuelle.  

 

Mots-clés: Quartier. Vie quotidienne.Vie sociale urbaine. Nova Descoberta, Henri Lefebvre.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

NOVA DESCOBERTA COMO CAMPO EMPÍRICO EM ESTUDO: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

 

Nosso estudo versa sobre a dinâmica socioespacial que construiu historicamente o bairro de 

Nova Descoberta, na cidade do Natal/RN, a partir da segunda metade do século XX. Propõe entender 

a relação entre a construção do Bairro e da Vida de Bairro na cidade atual, a partir da realidade posta 

em Nova Descoberta, um bairro institucionalizado dentre os trinta e seis da capital potiguar.  

Para levar adiante esse estudo partimos da premissa de que para entender Nova Descoberta 

é necessário compreender e analisar as ações e os pensamentos daqueles que o abstraem, o 

individualizam e o vivenciam na cidade em permanente e dialético movimento de reprodução 

socioespacial. Por isso levamos em consideração o que pensam e o que dizem aqueles que tomam 

decisões e experimentam cotidianamente o bairro, contribuindo para defini-lo e caracterizá-lo, como 

empresários, arquitetos e urbanistas, cientistas sociais, geógrafos, historiadores, jornalistas, artistas, 

representantes do poder público, moradores locais, dentre outros. 

Nossas inquietações advêm do fato de observarmos que Nova Descoberta compõe um 

espaço de diferenças, contrastes, pluralidades e contradições, que se revelam nos conflitos e nas 

possibilidades da sua vida de bairro. Por isso nosso enfoque na vida social urbana construída 

cotidianamente e não apenas nos elementos que caracterizam e definem o bairro institucionalizado.  

A ideia é que, para entender o bairro de Nova Descoberta, precisamos também nos 

debruçarmos sobre os elementos que compõem a vida cotidiana local, expressa nos movimentos de 

suas ruas, calçadas, canteiros, campos de futebol, quadras, praças, associações, escolas, mercearias, 

supermercados, bares, ou seja, nos núcleos de vida social que dão sentido e concretude à vida de 

bairro em construção.  

Percorrendo nossos caminhos de investigação, nos impressionamos com as diferenças e os 

conflitos de um bairro social e espacialmente contrastante que, em sua formação a partir da década 

de 1940, foi marcado por um processo de ocupação espontânea, sem a posse legal dos terrenos 

pelos primeiros moradores e, ao mesmo tempo, por uma dinâmica de ocupação planejada, 

caracterizada pelo loteamento de antigos sítios e granjas e a construção de conjuntos habitacionais 

horizontais, a partir da década de 1960 e 1970. Nos chamou a atenção ainda o grande número de 

vilas de casas de aluguel, concentradas especialmente na Área Especial de Interesse Social – AEIS 

Nova descoberta-Lagoa Nova, que contém problemas relacionados a carência de regularização 

fundiária dos terrenos e habitações em precárias condições de vida. Ao mesmo tempo que é notável 
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no bairro a presença de residências de padrão de construção mais elaborado e condomínios verticais 

e horizontais valorizados do ponto de vista imobiliário. 

Inquietações que ganharam consistência e novos elementos quando nos mostraram que, 

apesar da identidade de bairro ser bastante sólida frente a outros bairros, em Nova Descoberta 

parecia haver a convivência, às vezes conflituosa, entre duas áreas antigas de ocupação. Aquela que 

nomeia a AEIS e o bairro em sua totalidade – Nova Descoberta – e aquela que é denominada pela 

Prefeitura Municipal de Natal de localidade e pelos moradores de bairro – Morro Branco. Foi a 

proximidade com a cotidianidade dos moradores que nos alertou sobre a questão: pois eles frisavam 

a localização de cada uma das áreas e não admitiam serem confundidos com a outra área, além disso 

declaravam histórias, referências e símbolos de cada uma das áreas.  

Inicialmente fomos também reféns da ideia dessas duas áreas, porque olhando de fora 

sempre nos informaram e sempre captamos Nova Descoberta como um bairro que se diferenciava 

de Morro Branco. Todavia, desvendamos que o bairro de Nova descoberta possuía uma área maior 

do que supunha nossas observações iniciais e que Morro Branco não era um bairro, mas uma 

localidade presente em três bairros oficiais da cidade: Nova Descoberta, Tirol e Lagoa Nova.  

Decidimos então estudar o bairro em sua totalidade seguindo a delimitação oficial 

fomentada pela Prefeitura Municipal e abrangendo, portanto, parte da localidade de Morro Branco. 

Não deixamos de levar em consideração, no entanto, as contradições e os conflitos postos na 

configuração e na realidade do bairro formal e delimitado. 

Nosso intuito era conhecer Nova Descoberta não apenas como o bairro institucionalizado 

que o poder público municipal anunciava em seus documentos, mas apreender também a sua vida 

de bairro, somando novos conhecimentos ao que funcionários públicos, planejadores, arquitetos, 

geógrafos, dentre outros, anunciam sobre o mesmo, nos documentos e/ou prerrogativas urbanísticas 

concebidas.  

Compreendemos que esses documentos e/ou prerrogativas urbanísticas não devem ser 

negligenciados, afinal, eles são importantes porque fazem parte de concepções acerca do bairro, as 

quais precisamos também buscar para entende-lo em sua totalidade. Porém, ir além do que dizem 

essas concepções se afirmou como ponto chave a instigar nossa investigação, especialmente depois 

que entramos em contato com a vida de bairro local.  

Por isso a opção por uma reflexão que buscasse também os elementos marcantes da 

cotidianidade dos moradores locais, imergindo na vida de bairro em sua complexidade de 

movimentos que ajudam continuadamente a construir o bairro apropriado e de grandes significados 

para aqueles que o vivenciam, dando concretude ao que se nomeia Nova Descoberta e Morro 

Branco. 
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É no interior dessas questões que anunciamos nossa busca por Nova Descoberta enquanto 

bairro na cidade em movimento, como elemento da dinâmica de produção do espaço urbano 

natalense a partir da segunda metade do século XX. Movimento histórico de arranjos e eventos que 

produziram, simultaneamente, o bairro institucionalizado e delimitado, e também o bairro 

apropriado e narrado por seus moradores.  

No bojo dessas considerações anunciamos nosso intuito inicial de apresentar nossas 

primeiras aproximações com o campo empírico em estudo, afim de apreendermos o bairro que é o 

resultado de diferentes concepções e experiências que se revelam, espacialmente, no encontro e na 

convivência com a vida cotidiana local. Nesse sentido, principiamos uma investigação que buscará 

entender o possível e o impossível, o apropriado e o alienado, da vida humana em sua cotidianidade. 

Pois, como explica Lefebvre, estamos atentos à premissa de que 

 

a vida cotidiana compreende um conjunto de “funções” elementares de onde 
emergem as funções ditas superiores. Ela engloba então as formas imediatas e 
naturais da necessidade (necessidades, tempos cíclicos, espontaneidade afetiva e 
vital) assim os germes da atividade que as domina (abstração, razão, tempo linear). 
Ela compreende em seguida a região da apropriação contínua dos objetos e dos 
bens, da elaboração dos desejos a partir das necessidades, e da correspondência 
entre os “bens” e os desejos. Nessa zona se confrontam a necessidade e o 
aleatório, o possível e o impossível, o apropriado e o que escapa, a sorte e azar 
empírico. Ela só se dá em um esforço para alargar o possível. Regiões da realização 
e da não-realização, do prazer efetivo e possuído (apropriado), como do não-
prazer, é o lugar do movimento dialético “alienação-desalienação” (LEFEBVRE, 
1961

1
, p. 67-68, grifos do autor). 

 

A partir do contexto assinalado, expomos primeiramente, nesta parte do trabalho, nossas 

inquietações sobre o bairro, buscando enxergar o movimento simultâneo entre aqueles que o 

concebem e aqueles que o vivem cotidianamente, observando práticas espaciais que nos ajudam a 

pensar sua realidade enquanto parte da cidade em permanente transformação. Para isso, partimos 

do tempo presente, ou seja, pelo que encontramos como mais salutar e expressivo na sua atual 

realidade, apresentando-a como realidade urbana no movimento bairro-cidade, específico-geral. 

Afinal, como demonstra Lefebvre (2008b, p. 52, grifos do autor), “metodologicamente é mesmo 

recomendado abordar o fenômeno urbano pelas propriedades formais do espaço antes de estudar as 

contradições do espaço e os seus conteúdos, ou seja, de empregar o método dialético”. 

Nestes termos, propomos uma apresentação do campo empírico investigado que é motivado 

pela prática de experimentar a vida de bairro, como exercício de experimentar a própria cidade, 

conforme explica Nascimento através do que denomina de prática de ‘experimentar a cidade’, 

afirmando que 

                                                           
1
 Tradução de Sarah Andrade. 



28 

 

 

 

lançamos mão da prática do ‘experimentar a cidade’, como elemento importante 
na tarefa empreendida de se trabalhar as escalas apresentadas numa condição de 
simultaneidade, de aproximação, de entrecruzamento de lógicas e de mundo. A 
respeito dessa prática, assinalamos que a apreensão dos espaços leva em 
consideração dois aspectos que interagem e se complementam: a experiência 
espacial e a experiência temporal (NASCIMENTO, 2013, p. 56, grifos do autor). 

 

Nesse exercício de experimentar a cidade e o bairro pretendemos amiudar o que se mostra 

inquietante sobre Nova Descoberta enquanto Bairro e Vida de Bairro. Uma realidade urbana de 

aproximações e distanciamentos entre lógicas diferenciadas de produção do espaço, que aqui se 

perfilam em nossa experiência espacial e temporal de percorrer, observar e vivenciar Nova 

Descoberta como espaço de vida e de identidade, de contradições e de possibilidades. 

Inicialmente, a título de esclarecimento que ajudará na compreensão de alguns elementos a 

serem debatidos, afirmamos que Nova Descoberta compreende um dos trinta e seis bairros 

institucionalizados da cidade de Natal. Localizado na Região Administrativa Sul da capital, limita-se a 

norte com a Avenida Bernardo Vieira e o bairro de Tirol, a oeste com a Avenida Xavier da Silveira e o 

bairro de Lagoa Nova, ao sul com a Avenida Norton Chaves e o bairro de Lagoa Nova, e em toda sua 

porção leste com a Zona de Proteção Ambiental 02-Parque das Dunas (ZPA 02-Parque das Dunas) ou, 

simplesmente, O Morro ou o Morro/Parque (Mapa 1), como explicaremos mais adiante.  
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Conforme já ressaltamos, Nova Descoberta emerge enquanto denominação de uma área de 

ocupação e de identidade na cidade a partir dos anos de 1940, mas como bairro institucionalizado é 

ainda muito jovem, pois a sua oficialização e delimitação ocorreu apenas na década de 1990, através 

da Lei 4.328/93. Por isso os dados demográficos que a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do 

Município de Natal (SEMURB/Natal) divulga sobre o bairro datam a partir dessa década, como 

mostrado na Tabela 1 - A População do bairro de Nova Descoberta entre os anos de 1990 e 2010. 

 

Tabela 1 - A População do bairro de Nova Descoberta entre os anos de 1990 e 2010 

1991  1996  2000  2007  2010  2013 

14.307  13.130  12.481  12.281  12.467  12.371 

Fonte: SEMURB/Natal, 2014 

 

Ressaltamos que esses dados apresentados acerca da localização, dos limites e de aspectos 

demográficos, embora sejam importantes informações sobre o campo empírico investigado, 

traduzem apenas alguns elementos da realidade local, como uma primeira noção acerca da 

existência de Nova Descoberta como bairro institucionalizado. Mas revelam pouco da vida de bairro, 

ou seja, dos espaços e tempos que representam o bairro de significados para seus moradores.  

Nossa compreensão parte da ideia de que apenas o bairro institucionalizado e delimitado 

não traduz a “alma” do bairro, ou seja, os significados mais proeminentes para os moradores locais, 

que em determinadas circunstâncias o percebem como um bairro abstrato e distante. E como se 

apenas uma aproximação mais estreita com a vida de bairro pudesse nos mostrar o bairro real e 

concreto, porque vivo e apropriado por seus moradores. 

Realizadas estas observações, expomos a seguir alguns elementos marcantes da vida de 

bairro experimentada no encontro com a vida cotidiana local. Não como uma realidade estanque e 

apartada das concepções que produziram o bairro institucionalizado, mas que somada a elas, 

traduzem a simultaneidade de lógicas que definem e dão forma e conteúdo à Nova Descoberta como 

bairro da capital potiguar. Um espaço, como veremos, de conflitos e de contradições dialeticamente 

produzidas no processo de reprodução social do espaço urbano natalense. 

Ressaltamos que o texto a seguir está disposto como um percurso realizado, que é a soma de 

nossas andanças e dos nossos contatos com práticas espaciais anunciadoras da materialidade e das 

vivências importantes na constituição da cotidianidade local. Materialidades e vivências que, 

ressaltamos desde já, nos acompanharão no transcorrer do trabalho que aqui iniciamos. 

E para situarmos melhor nossa discussão, expomos após o texto o Mapa 2 - Percurso inicial 

pelo bairro de Nova Descoberta: uma primeira aproximação, com a espacialização das principais vias 

e pontos de referência mencionados.  
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Começamos nosso percurso pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no bairro de 

Lagoa Nova. A partir dali descemos a ladeira da Av. Djalma Maranhão e adentramos no bairro de 

Nova Descoberta, que se estende em direção norte. Vemos de imediato que Nova Descoberta está 

disposta entre um conjunto de dunas, a leste, e paredões de construções verticais, a oeste (1).  

Assim, por toda sua porção oriental nos chama a atenção o verde da vegetação e o branco 

das areias das dunas que formam a paisagem natural disposta no horizonte, diferente da sua porção 

ocidental onde prédios em construção ou já construídos se mostram como evidencia da verticalização 

anunciada e sedimentada, formando um horizonte por vezes cinzento e não natural. Não percebemos 

na área do bairro a presença de prédios muito altos, fato que destaca mais ainda a sua paisagem 

entre as dunas e os altos prédios dos bairros vizinhos. 

Tivemos, em diferentes momentos, variadas impressões quando percorremos as ruas do 

bairro que circundam o Morro, pois as dunas e a vegetação preservadas se destacam no horizonte do 

bairro e da cidade. Especialmente porque não há edificações de muitos andares nas suas 

proximidades, e assim elas podem ser vistas por aqueles que estão mais longe.  

Na verdade, notamos que a área de vegetação e de dunas é chamada de Morro pelos 

moradores locais, mas é o Parque para funcionários públicos e pesquisadores ligados a formação 

dessa área de preservação ambiental da cidade. Muitos antigos moradores nos falaram do Morro 

quando chegaram na área, ressaltando como iam à praia por suas trilhas. Muitos outros, mais 

jovens, falam do Parque. 

Mas, damos pausa a nossas impressões sobre o Morro e prosseguimos nosso percurso na 

companhia do Morro, no horizonte a leste. Continuamos indo pela Av. Djalma Maranhão, em direção 

Norte. Passamos pela entrada principal do antigo 7º Batalhão de Engenharia de Combate – 7º 

BECOM (2), que também está localizado ao pé do morro. Nesse local, notadamente de segunda a 

sexta-feira, há um vai e vem de jovens soldados e crianças que estudam na escola estadual 

localizada, há um bom tempo, no interior das dependências do Batalhão, como simplesmente se 

referem os moradores locais. Nas proximidades, vemos roupas estendidas nas calçadas da avenida. 

Em frente à entrada do Batalhão está situada a Av. Norton Chaves, que separa os bairros de 

Nova Descoberta e Lagoa Nova. No lado de Nova Descoberta há muitas residências com primeiro 

andar, onde a parte de baixo serve de comércio. Ali podemos ver um trecho de grande recuo na 

calçada onde antes existia uma pracinha construída pelo Batalhão. Já no lado de Lagoa Nova há um 

conjunto habitacional e uma praça que é ponto de encontro dos jovens de Nova Descoberta, embora 

esteja em Lagoa Nova. 

Seguimos pela Av. Djalma Maranhão (3), via antiga e movimentada, com suas inúmeras lojas 

de moradores antigos e forasteiros atraídos pelas promissoras vendas de um local com tanta 

circulação de pessoas. Podemos ver tradicionais bodegas convivendo com modernos supermercados, 
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e muitos vendedores de rua: numa esquina o de pastéis, na calçada da parada de ônibus o de 

tapioca, somente aos domingos os de frango assado e feijão verde. Já na calçada da loja de comidas 

para animais, há assíduos jogadores de dominó em sua mesinha improvisada.... Em uma tarde de 

domingo, nos deparamos com um grupo de moradores evangélicos em sua pregação na calçada, 

enquanto outro grupo conversava e bebia numa mesa de bar, em uma calçada do outro lado da rua. 

Transversal a essa avenida está a antiga Rua Gov. Dinarte Mariz, onde também vemos 

muitas pessoas e carros disputando espaço na rua estreita. Nela se encontram uma igreja católica e 

uma evangélica, e várias associações de moradores do bairro. Uma destas associações, localizada 

numa construção que também é residencial e tem a forma de um castelo, pertence a um morador 

que se elegeu vereador na última eleição, em 2010 (4). Os moradores relatam que nessa rua existia 

também um antigo posto de correios, que não mais existe. No seu lugar há um moderno campo de 

futebol society.  

Nesta rua transversal à Av. Djalma Maranhão, e em todas as demais que estão próximas, 

vemos o vai e vem de pessoas, nas conversas nas calçadas nos fins de tarde, no ir e vir para o ponto 

de ônibus, entre os estabelecimentos comerciais, e nas barraquinhas de lanche espalhadas pelas 

calçadas, especialmente no entardecer e à noite (5). Há muitas vilas de casas de aluguel e muitas 

casas sem recuo no terreno, favorecendo frequentemente o contato com as calçadas e com a casa 

vizinha. Nossa impressão é que há entre as pessoas uma convivência muito próxima, podendo gerar 

conflitos, mas também a possibilidade de gestos de solidariedade entre vizinhos.  

Além disso, observamos que os moradores utilizam com frequência o espaço da calçada. Para 

colocar as cadeiras para conversar, para estender suas roupas, para secar a toalha molhada, para 

realizar a festa de aniversário de um ente da família, para estacionar o carro quando não há garagem 

na casa.... Como se a calçada significasse mais do que um passeio público e de uma mera separação 

entre a casa e a rua. 

Seguimos novamente nosso caminho pela Av. Djalma Maranhão, em seu sentido norte, e 

descemos a pequena ladeira até a transversal Rua da Saudade. Após o cruzamento da Rua da 

Saudade, vemos o início da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, onde existe o altar de uma Santa Católica 

(6). Ali, observando o leste na Rua da Saudade, vemos o Cemitério Parque de Nova Descoberta, com 

seus túmulos ao pé do Morro. Por isso Saudade é o nome da rua.  

Já visitamos o Cemitério no dia de Finados, e nos surpreendemos com ir e vir de pessoas (7). 

Antigos moradores estão ali enterrados, por isso muitos o visitam nesse dia para rezar e cuidar do 

túmulo do ente querido. Misturando-se com o grande número de visitantes, estão também os 

moradores que trabalham e ganham dinheiro neste momento com a venda de flores ou com a 

limpeza de túmulos, ou ainda aqueles que estacionam bem próxima suas carroças, para quem sabe 

pegar um frete e ganhar uns trocados.  
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Saímos da Av. Djalma Maranhão, passamos pelo cruzamento da Rua da Saudade e 

adentramos, no sentido norte, a Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro. Nas proximidades há ruas e casas de 

três conjuntos habitacionais, além de residências de padrão de construção mais elaborado e prédios 

de poucos andares. Nos quarteirões há lotes de tamanhos maiores e residências com recuo na 

calçada e nos muros e jardim privativo.  

No canteiro da entrada dessa avenida nos chama a atenção a imagem da santa católica, 

além de uma academia ao ar livre e um parquinho infantil. Logo após a avenida se estreita devido à 

presença de uma lagoa cercada por muros, para então somente se alargar quando a atravessa. 

Notamos que alguns moradores a nomeiam Lagoa dos Potiguares e outros, no entanto, Lagoa do 

Jacaré, ficando uma interrogação e mais uma inquietação. Depois da lagoa, nos largos canteiros da 

avenida de um conjunto habitacional horizontal vemos outra área de lazer, com um parquinho 

infantil e uma academia ao ar livre. Também um posto policial, vigiando o local. 

O fato de haver duas áreas de lazer tão próximas, separadas pela lagoa, sempre nos chamou 

a atenção. Especialmente porque a primeira é conhecida como a pracinha da santa e a segunda do 

conjunto. Curioso é que na primeira há sempre um ônibus do vereador local estacionado, aliás foi ele 

o responsável pela colocação da santa no local, e na segunda faixas de ações de uma associação de 

moradores do próprio conjunto. Além disso, participamos de variados eventos nas duas áreas, e 

notamos que, por vezes, o público participante se diferenciava.  

Nossa impressão era sempre que havia ali dois espaços demarcados: aquele dos moradores 

ligados ao vereador da santa e do ônibus estacionado, e aquele do presidente da associação do 

conjunto e do posto policial. Impressão que se acentuou na época da última Copa do Mundo de 

Futebol, quando observamos que havia uma decoração verde e amarela nas ruas que iam do 

Batalhão, na Av. Djalma Maranhão, até a lagoa do Jacaré, na Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro. O último 

ornamento estava justamente na lagoa, entre as duas pracinhas (8). 

A partir desses detalhes e de muitos outros captados em nossas caminhadas e conversas com 

moradores, percebemos que entre a Rua da Saudade e a Lagoa do Jacaré, parecia estar o limite, não 

legal ou delimitado, mas vivenciado pelos moradores, entre duas áreas distintas: Nova Descoberta e 

Morro Branco. Pensamos que essa também é uma impressão instigante para pensar o campo 

empírico em estudo. 

Seguindo pela Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, no sentido norte. No final dos canteiros da 

academia, do parquinho e do posto policial, vemos uma antiga banca de jornais que agora funciona 

como churrasquinho. Nas tardes e noites de segunda a sábado, mesas e cadeiras tomam a calçada e 

até parte da larga avenida. O local é um ponto de encontro, com vista para o Morro. 

Notamos que os canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, aqueles dispostos junto ao posto 

policial, são interessantes pontos de encontro dos moradores dos conjuntos próximos, que se reúnem 
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em aulas de dança, bingos, shows musicais, e festividades diversas, como o Natal e o São João (9). Em 

uma outra rua do conjunto há uma igreja católica e uma pracinha quase ao pé-do-morro, ambas 

chamadas de Nossa Senhora das Vitórias, que se destacam também como pontos de encontro de 

moradores locais. Na pequena praça vimos em diversas noites, senhores jogando dominó enquanto 

crianças corriam de um lado para outro. 

Aliás, conforme notamos em diferentes ocasiões e situações, nas ruas ao pé do morro vimos 

muitas pessoas nas calçadas conversando, circulando em direção ao trabalho ou indo à bodega de 

vender fiado. As pessoas frequentam e vivenciam as ruas e um indício disso são os inúmeros jarros de 

plantas dispostas e cuidados por moradores nas calçadas das casas. 

Caminhando novamente pela Avenida Brigadeiro Gomes Ribeiro, chegamos à Av. Antônio 

Basílio, disposta de leste para oeste, perpendicular as duas avenidas anteriores, a Brigadeiro Gomes 

Ribeiro e a Djalma Maranhão. Ali nos chama a atenção a padaria Morro Branco (10), como indicio de 

que talvez não estejamos realmente em Nova Descoberta, como afirmam os moradores.... 

Encontramos também um canteiro de plantas bem cuidado e cercado por moradores locais.  

Há também uma pracinha e uma quadra que muito nos inquietou. A pracinha está sempre 

vazia, o parquinho quebrado, a vegetação sem poda, servindo as vezes de pasto para cavalos de 

carroceiros locais. Já a quadra é frequentada a tarde por jovens que vão jogar bola.  

Seguindo pela Av. Antônio Basílio, chegamos a Av. Xavier da Silveira, limite oeste oficial do 

bairro e via paralela as duas primeiras avenidas percorridas, a Rua Djalma Maranhão e a Av. 

Brigadeiro Gomes Ribeiro. Nesta avenida há duas escolas muito frequentadas por jovens do bairro e o 

posto de saúde de Nova Descoberta, embora estejam já do outro lado da avenida, já em Lagoa Nova. 

Há também muitos pontos comerciais e bares bem frequentados a noite. Além disso, a avenida é bem 

movimentada e por ela transitam muitos carros e ônibus de transportes coletivos, sendo uma 

importante via de ligação entre a região administrativa sul e as demais regiões da cidade. 

Observando ainda a Av. Xavier da Silveira, notamos com curiosidade a verticalização 

anunciada no paredão de prédios no seu lado oeste e norte, já em Lagoa Nova e Tirol, 

respectivamente. Enquanto que a leste, olhando para Nova Descoberta, os prédios de altura mais 

modesta não tiram a visão do Morro no horizonte. 

Estas inquietações reveladas nos espaços e tempos da cotidianidade que observamos em 

nossos percursos, permitiram que mergulhássemos em minúcias importantes da vida de bairro local. 

Fato que nos conduziu para além dos limites oficiais do bairro, mostrando, por exemplo, que na Av. 

Norton Chaves, limite sul do bairro, o posto do Correio é conhecido como Correio de Nova Descoberta 

e a Lagoa do Preá está presente em antigas anedotas e histórias do bairro, embora ambos já estejam 

em outro bairro, Lagoa Nova. Já na Av. Bernardo Vieira, limite norte do bairro, vimos que a antiga 
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Casa da Criança, localizada em Tirol, faz parte da história de vida de muitos moradores, 

especialmente daqueles que dizem viver em Morro Branco, e não em Nova Descoberta.  

Fatos e impressões que motivaram nossa busca por Novas Descobertas acerca do Bairro e da 

Vida de Bairro na cidade em movimento... 

Diante de variadas e instigantes impressões, enveredamos na pesquisa que ora 

apresentamos. Um estudo sobre Nova Descoberta, mas também sobre a cidade de Natal em seu 

movimento histórico e dialético de produção do espaço urbano. Como uma oportunidade de 

entendimento de como as pessoas vivem e pensam a cidade, e de como constroem, cotidianamente, 

sua identidade e seu espaço de vida. 

Assim, esses fatos e impressões sobre nosso campo empírico, além de muitos outros a serem 

tratados posteriormente, alimentaram nossas expectativas de compreender o Bairro e a Vida de 

Bairro em Nova Descoberta. Impressões estas que estão relacionadas às práticas cotidianas e aos 

espaços e tempos da vida social urbana experimentada, indicando a existência e a construção 

cotidiana da vida de bairro e sua relação com a identidade do bairro que é construída por seus 

moradores.  

Nesse contexto, afirmamos que o encontro e o mergulho na vida de bairro indicam a 

potencialidade do estudo do bairro para entendimento da própria cidade contemporânea, em suas 

contradições e possibilidades, revelando que Nova Descoberta apresenta uma realidade 

historicamente construída, a partir de diferentes e combinadas lógicas de produção do espaço, em 

que o caminho possível e coerente de investigação é aquele alicerçado na dialética entre o bairro e a 

cidade, entre Natal e Nova Descoberta. 

O anúncio de um caminho de investigação que não nega o bairro institucionalizado, mas que 

não se esgota nele, pelo contrário, o ultrapassa através da discussão sobre a construção cotidiana da 

vida de bairro e do que ela nos revela do próprio bairro e da própria cidade na atualidade. Um 

espaço de conflitos e contradições, mas também de possibilidades na cidade em movimento. 

 

  



Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e Pesquisa de Campo. Fonte das imagens: Acervo da autora. Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.

MAPA 2 - Percurso inicial pelo bairro de Nova Descoberta: uma primeira aproximação
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A PROPOSTA DE ESTUDO 

 

Quando nos referimos à toponímia Nova Descoberta estamos nos reportando ao campo 

empírico em estudo. Vamos mais além, porém, quando completamos afirmando que Nova 

Descoberta significa muito mais que um espaço delimitado pelo poder público municipal, sendo 

também uma construção histórico-social e um núcleo privilegiado de estudo da cidade e da vida 

social urbana.  

Da mesma forma, Bairro e Vida de Bairro excede sua função de dar título ao trabalho, pois, 

como caminho teórico no debate da vida social urbana e da identidade de bairro, sustenta nossa 

intenção de análise da construção do bairro de Nova Descoberta, nos remetendo à emergência de 

uma discussão sobre a produção do espaço urbano, com a inserção do cotidiano como categoria 

importante de análise. 

Lefebvre (2008b, p. 111-112) afirma que “a cidade se escreve, nos seus muros, nas suas ruas. 

Mas essa escrita nunca acaba. O livro não se completa e contém muitas páginas em branco, ou 

rasgadas”. Em suas palavras eclode o caráter dialético que marca a cidade em sua permanente 

dinâmica de (re)construção, em que contradições, conflitos e possibilidades explodem nas variadas 

formas pelas quais os indivíduos a escrevem e a reescrevem cotidianamente.  

Escrita marcada na contemporaneidade pelos interesses e impasses do modo de produção 

capitalista, em que contínuos processos de reestruturação urbana são planejados e viabilizados a 

partir de um conjunto de estratégias de reprodução do mundo da alienação, da mercadoria, do lucro, 

do dinheiro, de manutenção do status quo, que simultaneamente convive com formas de 

sobrevivência e de resistência. 

Assim, os migrantes que a partir da década de 1940, saíram do interior do estado e tomaram 

posse de terrenos para construir suas casas na área do embrionário bairro de Nova Descoberta, 

escreveram, por linhas tortas, a própria história da cidade de Natal em sua expansão urbana. E, nesse 

processo, o urbano ganhou forma e conteúdo, como adjetivação e explicação da sociedade na 

atualidade.  

Por isso, o migrante e sua realidade, como exemplos de dinâmicas de construção do Bairro e 

da Vida de Bairro, precisam ser conhecidos a partir da realidade urbana da capital potiguar. Premissa 

assentada nas ideias de Lefebvre (1978; 2001a) quando afirma que o bairro é a essência da vida 

urbana e fragmento privilegiado da organização do espaço e do tempo do indivíduo na cidade. 

Também como destaca Carlos (2001, p. 244), quando aponta o bairro como nível da prática 

socioespacial que se revela no plano do vivido e da categoria habitante.  
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Ideias que nos levam a focar Nova Descoberta como núcleo social somente passível de ser 

apreendido na totalidade da cidade de Natal, a partir de um arcabouço teórico esclarecido por 

Lefebvre quando assinala que, 

 

se declaramos que o bairro é a essência da vida urbana, se decidimos fazer bairros, 
o bairro terá uma coerência e uma existência. O que é então? Como o alcançar, o 
definir, determinando seus limites e seu grau de realidade com um só 
procedimento científico? Aquele que parte da cidade como totalidade e não como 
soma de elementos ou coleção de aspectos que ele engloba (e, por consequência, 
da sociedade como um todo superior às formas, às estruturas e às funções). Sejam 
quais forem as dificuldades metodológicas e teóricas de acesso à totalidade e de 
apoderar-se do global, este procedimento é o único aceitável; somente ele evita a 
inadmissível redução do conjunto aos elementos (LEFEBVRE, 2001a

2
, p. 211).  

 

 

Em consonância com tais ideias, levantamos uma investigação apoiada na análise da 

produção do espaço proposta pelo mesmo autor (LEFEBVRE, 2013), que discute como proposição 

inicial a afirmação de que o espaço social é um produto social, devendo ser analisado pelo 

entrecruzamento dialético entre as necessidades de reprodução biológica do indivíduo, da 

reprodução da força de trabalho e das relações sociais de produção, elementos estes importantes ao 

entendimento da realidade posta pela sociedade capitalista. 

Daí a emergência de uma proposta de análise da produção do espaço assentada no que 

Lefebvre (2013) denominou de Tríade Conceitual de Análise, como um caminho de investigação que 

parte da compreensão do espaço como totalidade, em que convivem diferentes lógicas de produção 

socioespacial decorrentes do que denomina de espaço abstrato, formal e quantitativo, que contrasta 

e coexiste com o espaço social, qualitativo e concreto. Nesse contexto, a análise da realidade advinda 

da simultaneidade de diferentes códigos e lógicas, somente pode ser alcançada no movimento 

concomitante e conflituoso demonstrado na tríade do que Lefebvre (2013) denomina de espaço 

percebido, vivido e concebido, revelados, respectivamente, como práticas espaciais, espaços de 

representação e representações do espaço3.  

Agindo concomitantemente no espaço, estas lógicas são perceptíveis nos processos de 

dominação e apropriação que marcam a realidade e os conflitos pelo uso e pela qualificação do 

espaço, e que transparece em nossos dias nas contradições e nas possibilidades da vida cotidiana e 

na procura pelo sentido de cidade que se contraponha à lógica da técnica, do mercado e do 

consumo.  

                                                           
2
 Tradução de Borges et al.; no prelo. 

3
 A discussão em pauta é aprofundada no Capítulo I da tese, mais precisamente no item 1.5 A Tríade Conceitual de Análise 

e a produção do espaço. 
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Nessa ótica de análise, a partir da coexistência de sentidos diferenciados entre o espaço 

abstrato e o espaço social emergem contradições entre a dinâmica de dominação e de apropriação 

do espaço que se revelam e se corporificam no espaço vivido, ou seja, nas práticas cotidianas. A 

partir dessas contradições e desses conflitos emerge o Espaço Diferencial, como revelação das 

pluralidades e das diversidades da realidade existente, como contraponto à tentativa de 

quantificação, de homogeneização e de abstração do espaço. Lefebvre explica os fundamentos desse 

espaço diferencial, afirmando que 

 

a análise diferencial põe em evidência as diversidades, pluralidades, multiplicidades 
que se introduzem nas dualidades geneticamente anteriores, assim como nas 
disparidades, defasagens, desigualdades, conflitos e contradições que surgem 
delas. Devido a diversidade de processos implicados, no curso da exposição 
anterior se podia dar a impressão que o espaço abstrato carece de um estatuto 
claro. Mera ilusão. A teoria tem restituído a verdade deste espaço: seu caráter 
contraditório no marco da tendência dominante para a homogeneidade (o 
estabelecimento de um espaço dominado) (LEFEBVRE, 2013

4
, p. 440). 

 

No bojo dessa reflexão, erguemos nossa compreensão de que lógicas e movimentos 

diferenciados e convergentes produzem, ao mesmo tempo, o bairro de Nova Descoberta, que se 

realiza na cidade como um espaço concebido, percebido e vivido, se revelando assim, 

respectivamente, em sua face institucionalizada, sentida e experimentada. No âmbito das 

contradições dessa dinâmica emerge Nova Descoberta como Espaço Diferencial, ou seja, como 

espaço de pluralidades, de diferenças e de contrastes, que resiste à normas e preceitos pensados 

para um bairro homogêneo e singular. 

Nessa ótica de investigação do bairro como espaço diferencial, nos remetemos à 

proposta de análise de Lefebvre (2001a) acerca da produção do espaço urbano e do habitar em 

nossas cidades, quando realiza uma reflexão sobre os conceitos de apropriação e dominação, 

abertura para se pensar as diferentes lógicas e movimentos que estão no cerne da produção do 

Bairro e da Vida de Bairro. Sobre as ideias de Apropriação e Dominação, assim escreve Lefebvre: 

 

o conceito de apropriação é um dos mais importantes que tem nos legado séculos 
de reflexão filosófica. A ação dos grupos humanos sobre o ambiente material e 
natural tem duas modalidades, dois atributos: a dominação e a apropriação. Eles 
deveriam seguir juntos, mas frequentemente se separam. A dominação sobre a 
natureza material, resultante de operações técnicas, devasta esta natureza 
permitindo que as sociedades lhe substituam os produtos. A apropriação não 
devasta, mas transforma a natureza – o corpo e a vida biológicos, o tempo e o 
espaço dados – em bens humanos. A apropriação é o objetivo, o sentido, a 
finalidade da vida social. Sem a apropriação, a dominação técnica sobre a natureza 
tende em direção ao irracional, ao crescimento sem limites. Sem apropriação, pode 

                                                           
4
 Tradução livre. 
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haver crescimento econômico e técnico, mas o desenvolvimento social, 
propriamente dito, permanece nulo (LEFEBVRE, 2001a

5
, p. 173).  

 

Tais pressupostos norteiam a proposta de estudo aqui em tela, visto que, conforme ressalta 

Lefebvre (2001a), é preciso realizar um movimento de reflexão que envolva teoria e práxis, em que o 

bairro, como fragmento não desprezível na compreensão da totalidade, permita olhares e 

elucidações acerca da vida cotidiana na atualidade. Nesta dinâmica, por meio das práticas cotidianas, 

a vida de bairro toma forma e consistência através dos significados e dos referenciais socioespaciais 

produzidos. 

Por isso a necessidade de elucidação do espaço vivido, percebido e concebido de Nova 

Descoberta como rebatimento de uma ordem distante e próxima, que agindo de forma simultânea e 

contraditória, reproduz, em espaço e tempos da vida cotidiana, as mazelas, os conflitos e 

possiblidades da cidade em sua dinâmica histórica.  

Acreditamos que, seguindo essa ótica de análise, podemos realizar novas descobertas sobre 

a temática do bairro e da vida cotidiana num bairro da capital potiguar e esclarecemos que, embora 

nosso intuito seja alcançar o bairro a partir do enfoque no espaço vivido e percebido, necessitamos 

eleger o bairro legal e sua delimitação como nosso campo empírico em estudo. Mas isso apenas para 

dar a largada no trabalho, pois Nova Descoberta é encarada como espaço de apropriação e de 

significados que ultrapassa a singularidade do bairro institucionalizado e delimitado, que convive 

com a flexibilidade e o movimento do Bairro e da Vida de Bairro. Por isso precisamos escutar a 

Palavra do Habitante sobre a realidade local, além de afrontar o próprio bairro em seu diálogo com 

outros bairros.  

Estruturamos, nesse contexto, um caminho de investigação traçado entre categorias de 

análise concernentes a realidade da vida social na cidade. A busca é sobre o conhecimento acerca do 

viver na cidade, o que engloba a relação entre as pessoas e entre estas e o espaço produzido. Dessa 

forma, estamos diante de uma pesquisa sobre a dinâmica da vida social como manifestação da 

produção do espaço em sua tríade conceitual de análise, cerne do entendimento da construção dos 

sentimentos de identidade, de pertencimento e de sociabilidade do morador com seu espaço de vida 

na cidade. 

Seguindo essa linha de análise, nossa temática central de pesquisa compreende a vida social 

urbana na contemporaneidade e nossa principal questão de pesquisa consiste em indagar: como 

incluir o espaço diferencial, pensado por Henri Lefebvre, na análise do Bairro e da Vida de Bairro a 

partir do estudo do bairro de Nova Descoberta? 

                                                           
5
 Tradução de Borges et al.; no prelo. 
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Para construir um caminho de investigação, elencamos como hipótese de trabalho a 

afirmação de que o bairro de Nova Descoberta é determinado e somente explicado pelo 

movimento simultâneo e contraditório do seu espaço concebido, percebido e vivido. Tais 

elementos da pesquisa compõem nosso objeto de estudo que versa sobre a relação entre a 

construção do Bairro e da Vida de Bairro na cidade contemporânea. Neste contexto de pesquisa, 

nosso objetivo principal é analisar o Bairro e a Vida de Bairro em Nova Descoberta, na capital 

potiguar, à luz do pensamento do filósofo Henri Lefebvre. Enquanto nossos objetivos específicos 

resumem-se a: 

 

 discutir a temática Bairro e Vida de Bairro como caminho teórico-metodológico 

de investigação, que perpassa a análise do bairro, da vida cotidiana, do espaço 

público e do habitar em nossas cidades; 

 entender a realidade atual do bairro de Nova Descoberta; 

 discutir a relação bairro-cidade como caminho de elucidação da realidade de 

Nova descoberta na atualidade; 

 entender a construção dos núcleos de ocupação inicial do campo empírico em 

estudo: Nova Descoberta e Morro Branco; 

 analisar a vida de bairro em Nova Descoberta como possibilidade real do 

exercício de habitar o bairro. 

 

Nesse movimento entre o bairro de hoje, de ontem e em suas possibilidades, construímos e 

reconstruímos Nova Descoberta numa tentativa de elucidar as contradições e os conflitos, e também 

as particularidades e os possíveis de sua realidade urbana. Por isso caminhamos pela cidade e por 

outros bairros, em diferentes momentos históricos, com o intuito de apresentar Nova Descoberta em 

sua totalidade. 

Para o estudo proposto acerca da temática da vida cotidiana estamos também embasadas 

em discussões realizadas no curso de mestrado, quando discutimos as mudanças socioespaciais pelas 

quais passou a cidade de Touros6 a partir do final do século XX, e o rebatimento dessas 

transformações na vida cotidiana local. Mais uma razão para uma proposta de tese que tivesse como 

caminho de pesquisa a reprodução da vida cotidiana no bairro citado.  

                                                           
6
 A dissertação em pauta intitula-se Na Esquina do Brasil: uma leitura geográfica da (re)construção do território, orientada 

pela Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes, e concluída em agosto de 2002, no Programa de Pós-graduação e 
Pesquisa em Geografia (PPGe/UFRN). A cidade de Touros, campo empírico desse estudo, está localizada na porção nordeste 
do estado do Rio Grande do Norte, ou seja, na esquina do Brasil, local onde o litoral brasileiro e sul americano muda sua 
direção de leste para norte (OLIVEIRA, 2002). 
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Todavia, aí também nos deparamos com inúmeras possibilidades de análise, pois diferentes 

teorias e caminhos metodológicos propõe a reflexão sobre a vida cotidiana. Seguindo, no entanto, as 

linhas teóricas travadas no curso de mestrado, e incentivada pelas leituras recentemente efetuadas 

do francês Henri Lefebvre, optamos por mergulhar e aprofundar a discussão a partir do pensamento 

do referido autor.  

Movimento reflexivo este que ganhou impulso com a leitura e discussão da obra Du rural à 

l’urbain (2001a) na disciplina O espaço na obra de Henri Lefebvre, e na participação no I Colóquio O 

Espaço do Habitat na obra de Henri Lefebvre: do rural ao urbano, sendo a professora Amadja 

Henrique Borges a professora ministrante da disciplina e a coordenadora do colóquio. Ambos os 

eventos foram promovidos pelo GERAH-Lefebvre, do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo – PPGAU/UFRN – no ano de 2011.27. 

As leituras realizadas sobre diferentes obras de Henri Lefebvre e autores outros que com ele 

dialogam, nos mostraram um riquíssimo e potencial acervo teórico sobre as questões mais 

instigantes da pesquisa: a temática do bairro e da vida cotidiana na contemporaneidade. A união 

entre esse acervo teórico e a pesquisa de campo desenvolvida indicou a construção de um debate 

sobre a vida social urbana e a formação da identidade do viver na cidade, que aqui se mostra como 

um desdobramento da reflexão proposta por Lefebvre sobre o Bairro e Vida de Bairro (2001a).  

Nesse sentido, o Bairro é discutido como elemento da dinâmica entre o local e o global, no 

âmbito da totalidade da cidade contemporânea e da capital do estado do Rio Grande do Norte. Da 

mesma forma, a Vida de Bairro é inserida nas reflexões sobre a vida social na cidade, na ótica de uma 

crítica da vida cotidiana e da possibilidade eminente do habitar o bairro e a própria cidade.  

Como veremos mais adiante, a estrutura da tese e os caminhos teórico-metodológicos estão 

assentados nessas premissas de organização e problematização do trabalho, com vistas a uma 

sistematização que confirme ou não a hipótese construída. O caminho de pesquisa se abre em 

possibilidades... A seguir a estrutura da tese e os procedimentos metodológicos adotados. 

 

A ESTRUTURA DA TESE E OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

                                                           
7
 O Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat – GERAH – é coordenado pela Profa. Dra. Amadja Henrique Borges, 

estando vinculado a Base de Pesquisa ECO-HABITAT do PPGAU/UFRN, no qual vincula-se as linhas de pesquisa Urbanização 
e Projetos Físico-Territoriais e Políticas da Habitação Social. O GERAH desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão, 
e divide-se em duas propostas de estudo: o GERAH e o GERAH-Lefebvre (OLIVEIRA, 2011a). Seu trabalho tem como 
principais referências metodológicas os estudos de Henri Lefebvre e as teses desenvolvidas pelo grupo, como a tese de 
doutorado da Profa. Dra. Amadja Henrique Borges, sendo assim “a metodologia considera e valoriza a vida cotidiana, os 
momentos de ruptura, o vivido e os sonhos” (BORGES, 2010, p. 421). No ano de 2011, o GERAH-Lefebvre promoveu o I 
Colóquio O Espaço do Habitat na obra de Henri Lefebvre: do rural ao urbano, na cidade de Natal/RN, tendo a participação 
de professores e alunos de diferentes programas e universidades.  
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O bairro e a cidade compõem um par dialético, intrinsicamente ligados como dois lados de 

uma mesma moeda, a cara e a coroa. Diferentes, portadores de uma individualidade, mas que 

sobrevivem e se fortalecem na relação com o outro, como um par dialético, prenhe de conflitos e 

contradições, como espaço de diferenças, de pluralidades, de confrontos. Mas também de 

possibilidades e apropriações de fortes significados para o Habitante. Por isso, como assinalou 

Lefebvre (2001a8, p. 149): “seria um erro subestimar o bairro, pois sabemos que ele é ‘um todo 

dentro de um todo’. 

Além disso, ressaltamos que a pesquisa está amparada no método regressivo-progressivo 

formulado por Marx e desenvolvido por Henri Lefebvre em suas obras, especialmente Du rural à 

l’urbain (2001a) e A Revolução Urbana, de 2008. Nestas o autor, ao criticar as ciências parcelares que 

fragmentam o saber e a investigação da realidade impedindo o conhecimento da totalidade dos 

fenômenos, propõe como caminho de investigação científica uma reflexão que esteja amparada na 

teoria e na prática, em que a realidade, nas suas dimensões espaciais e temporais, possa ser 

analisada a partir de três eixos. 

Um primeiro que propõe a observação minuciosa da realidade, da forma como ela se 

apresenta, pelo olhar teórico do pesquisador; um segundo denominado analítico-regressivo que 

propõe análises espaço-temporais diferenciadas entre dimensões reais do presente e do passado, 

entendendo, portanto, o caráter histórico-dialético de produção do espaço; e um terceiro, 

denominado de transdução, que Lefebvre explica da seguinte maneira: 

 

é uma operação intelectual que pode prosseguir-se metodicamente e que difere da 
indução e da dedução clássicas, mas também da construção de “modelos”, da 
simulação dos enunciados, das hipóteses. A transdução elabora e constrói um 
objeto teórico, um objeto possível, a partir de uma problemática levantada por 
esta realidade. A transdução supõe um feed-back entre o marco conceitual 
utilizado e as observações empíricas. Sua teoria (metodologia) conforma as 
operações mentais espontâneas do urbanista, do arquiteto, do sociólogo, do 
político, do filósofo. Introduz o rigor na invenção, e conhecimento da utopia 
(LEFEBVRE, 1978

9
, p. 149).  

 

Os procedimentos metodológicos propostos seguem essas linhas de análise, estando 

embasados na constatação de que “sem os procedimentos regressivos e progressivos (no tempo e no 

espaço) da análise, sem esses múltiplos recortes e fragmentações, é impossível conceber a ciência do 

fenômeno urbano” (LEFEBVRE, 2008a, p. 52). 

Por isso é que o trabalho se baseia, fundamentalmente, no estudo da vida cotidiana, pois é 

esta que permite ‘capturar’ as diferentes espacialidades e temporalidades presentes no bairro de 

                                                           
8
 Tradução de Borges et al.; no prelo. 

9
 Tradução livre. 
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Nova Descoberta, como revelação das contradições e conflitos, possibilidades e efervescências de 

sua realidade. Daí a importância do desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa que se ampara 

especialmente na busca pela compreensão do Bairro e da Vida de Bairro a partir das representações 

construídas por aqueles que, de alguma maneira, fazem parte de sua existência.  

Para isso fez-se mister a efetivação de percursos e observações com vistas a apreensão da 

realidade cotidiana do bairro e a realização de entrevistas abertas com aqueles que produzem(iram) 

e vivenciam(ram) o espaço percebido, concebido e o vivido, como representantes políticos, 

funcionários públicos, empresários, profissionais ligados ao planejamento e a gestão urbana, e 

também moradores antigos e novos.  

Durante os percursos realizados aguçamos nosso olhar e nossas observações sobre as 

práticas cotidianas locais e nos colocamos como o flâneur estudado por Benjamin (1989), nos 

sentindo como o indivíduo que observa, se distrai e às vezes se confunde na multidão. Mas não nos 

comportamos apenas como ele, pois em diferentes momentos e circunstâncias da pesquisa nos 

misturamos de tal forma à vida cotidiana do bairro, que quase nos confundimos com um morador.  

Por isso, nesses percursos também fomos a pessoa que fez a unha na manicure, que fez 

compras no supermercado, que negociou frutas e verduras com o verdureiro que passa na rua, que 

levou a criança para brincar na praça, que acompanhou o cortejo de um funeral porque presta 

solidariedade à família, ou ainda que comprou roupas na promoção de uma loja local... 

Em relação àqueles que vivem cotidianamente o bairro, como os moradores, e àqueles que o 

concebem, como funcionários públicos, arquitetos, vereadores, empresários, dentre outros, a 

intenção foi realizar entrevistas abertas e buscar, conforme explica Raymond (200110) a palavra do 

entrevistado e suas representações sobre o bairro. Ou seja, da palavra podemos chegar ao discurso e 

suas oposições e aproximações com o objeto em estudo. Ideia defendida por Raymond, quando 

esclarece que 

 

nós entendemos por palavra, esse tipo de relação que, através das variações 
individuais, revela uma notável homogeneidade. É essa organização que nos 
conduz a considerar certas entrevistas como verdadeiros discursos e são esses 
discursos que nós nos esforçamos a obter das pessoas entrevistadas (RAYMOND, 
2001, p. 11-12). 

 

Ideias apoiadas e defendidas por Lefebvre (2001a11, p. 168), quando, ao comentar o trabalho 

e as ideias de Haymond acerca de sua pesquisa sobre o habitat Pavillonaire na França na segunda 

metade do século XX, afirma que “é necessário dar a palavra aos interessados, orientando a 

entrevista sobre a atividade especifica do estudo em questão (neste caso o habitar), mas deixando 

                                                           
10

 Tradução de Sarah Andrade. 
11

 Tradução de Borges et al.; no prelo. 
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livre a expressão do entrevistado”. Além disso, para o autor francês, a entrevista precisa estar 

acompanhada de um exercício de descrição minucioso do espaço, a partir da observação que o 

pesquisador precisa realizar dos objetos, símbolos e sinais da vida cotidiana em estudo. 

Este consiste em importante caminho metodológico para se apreender nossa proposta de 

pesquisa, pois mostra caminhos de investigação acerca do bairro enquanto construção social, que 

ganha forma e fluidez nas contradições e conflitos entre sua face concreta e vivida, concebida e 

abstrata. E como nosso intuito gira em torno da realidade do bairro concreto e vivido, as entrevistas 

efetivadas nos aproximaram sobremaneira das práticas cotidianas inerentes à vida de bairro em sua 

efervescência.  

Esmiuçando metodologicamente esses caminhos de investigação, apresentamos a seguir as 

principais fontes primárias e secundárias de pesquisa.  

Como fontes primárias chamamos a atenção para as entrevistas abertas realizadas com 

representações de órgãos públicos, como a SEMURB, Instituto de Orientação as Cooperativas 

Habitacionais do Rio Grande do Norte e da Paraíba – INOCOOP-RN/PB, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, Parque Estadual Dunas de Natal, dentre outros, além daquelas 

também concretizadas com moradores locais.  

Em relação às entrevistas direcionadas aos moradores, ressaltamos nossa intenção de captar 

as tramas do vivido, ou seja, as relações e as interações existentes entre membros de uma mesma 

família, amigos, vizinhos, representantes e participantes de associações locais, igrejas, escolas. Nesse 

sentido, as entrevistas realizadas nos permitiram escutar o morador local, dar-lhe vez e voz para que 

sua história e sua cotidianidade tenham sentido e reconhecimento na cidade. Estratégia 

metodológica que organizamos e sistematizamos como Momentos, já que compreenderam marcos 

importantes na construção e no amadurecimento das principais questões motivadoras da 

investigação em pauta (ver Quadro A, no Apêndice12). Estes Momentos apresentam, portanto, as 

vozes correspondentes às tramas do vivido, captadas e utilizadas como fontes de pesquisa. 

Com relação aos percursos, estes foram realizados individualmente ou com companhia, em 

dias e horários diferentes, somadas a observações, descrições e tomadas de imagens, o que muito 

nutriu nossas inquietações e conhecimentos sobre a realidade do bairro. A mesma dinâmica estando 

                                                           
12

 Nossa intenção de dar vez e voz aos moradores se concretizou em encontros que organizamos e apresentamos em 
dezoito momentos, correspondentes às entrevistas que foram planejadas e marcadas, às que ocorreram de forma não 
planejada em percursos realizados, às que aconteceram em visitas planejadas à estabelecimentos comerciais, associações, 
escolas, postos de saúde, cemitério, batalhão do exército e ainda àquelas que se efetivaram na participação em eventos 
diversos, como festas, comemorações, solenidades, datas comemorativas... tais encontros e entrevistas foram realizadas 
especialmente de 2012 até 2015, como exercício da pesquisa de campo realizada. O Quadro A, mostrado no Apêndice, 
apresenta um resumo da concretização dessas entrevistas, que aparecerão no transcorrer do texto como, por exemplo, M1 
(Momento 1) ou M2 (Momento 2), os quais podem ser compreendidos na consulta ao citado Quadro. Frisamos ainda, que, 
mesmo quando a voz do morador não estiver diretamente citada, ela estará contemplada na discussões e reflexões 
empreendidas. 
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atrelada à participação em eventos locais, tais como reuniões de associações de moradores; 

festividades ligadas ao São João, a Copa do mundo, ao Natal, à festa do padroeiro; bazares 

beneficentes; dia de finados; desfiles cívicos, dentre outros. 

Durante a realização da pesquisa de campo, especialmente no que concerne ao exercício das 

entrevistas, buscamos sustentar uma postura profissional e uma conduta ética em relação aos 

entrevistados. Iniciávamos nossos contatos explicando ao entrevistado os objetivos da pesquisa em 

andamento e a importância de sua participação, ao mesmo tempo que indagávamos se ele gostaria 

de participar. Explicávamos que não gravaríamos a conversa13 e garantíamos o sigilo dos seus nomes 

e endereços14. Além disso, pedíamos sempre autorização para fazer e apresentar as fotografias e 

procurávamos cumprir os horários combinados nos encontros marcados, fazendo valer a privacidade 

das famílias e dos indivíduos. Respeitamos os indivíduos que não quiseram participar das entrevistas 

e se negaram a ser fotografados, visto o entendimento de que é um direito que lhe assiste. Dessa 

forma, apesar de não termos confeccionado o Protocolo15 do Conselho de Ética, procuramos, desde 

o início da pesquisa, manter uma postura profissional e ética enquanto pesquisador, acatando os 

princípios de confidencialidade, de segurança e de respeito ao ser humano. 

Já como principais fontes secundárias de pesquisa, destacamos a consulta à jornais antigos 

de circulação local, como Tribuna do Norte, A República, Diário Oficial do Estado; e à acervos de 

fotografias antigas e novas, recortes de matérias de jornais e publicações de moradores locais; além 

da consulta à acervos de livros, documentos oficiais, jornais e livros, da Biblioteca Municipal de Natal, 

vinculada a SEMURB/NATAL, e Arquivos públicos, tais como o Arquivo Público do Estado e o Arquivo 

da Câmara de Vereadores do Município de Natal. Ressaltamos ainda a consulta à documentos e 

publicações sobre o bairro em apreço, sejam estes produzidos por moradores, por técnicos e 

especialistas do poder público municipal ou por pesquisadores diversos (ver Quadro B, no Apêndice).  

Sinalizamos também, no processo de construção e amadurecimento da pesquisa, para a 

importância das disciplinas cursadas no decorrer do curso, pois as leituras efetuadas, as discussões 

realizadas e os artigos produzidos se afirmaram como momentos de grande relevância para a 

estruturação da tese apresentada (ver Quadro C, no Apêndice). 

Esse conjunto de procedimentos assentados em premissas teóricas já explanadas, nos 

permitiram, portanto, uma investigação da realidade atual e pretérita do bairro a partir do método 

regressivo-progressivo, com o estudo dos diferentes momentos que provocaram rupturas e 

                                                           
13

 Preferimos não gravar as conversas, mas apenas fazer anotações que eram organizadas ao final da atividade. Então não 
dispomos de áudios das entrevistas realizadas, mas apenas anotações. 
14

 Para garantir o sigilo e a privacidade dos entrevistados, optamos por não revelar no trabalho os nomes dos indivíduos e 
das famílias as quais mantemos contato. 
15

 Informamos que a Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde que trata da pesquisa na área das Ciências 
Humanas e Sociais, é posterior ao período da realização da nossa pesquisa de campo, uma das justificativas para não 
construção do Protocolo. Ao mesmo tempo, no entanto, ressaltamos o cuidado com os princípios de uma pesquisa ética e 
profissional. Para consulta a esta Resolução acessar: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf. 
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continuidades na vida cotidiana local. Fundamentando a própria estrutura da tese, conforme 

mostramos adiante nos capítulos produzidos. 

No Capítulo I – BAIRRO E VIDA DE BAIRRO, nosso objetivo principal é discutir a temática 

Bairro e Vida de Bairro como caminho teórico-metodológico de investigação, que perpassa a análise 

do bairro, da vida cotidiana e do espaço público e do habitar em nossas cidades. Como principais 

pontos da discussão travada, estão o bairro e a cidade; a vida cotidiana e a vida social urbana; o 

espaço público e o habitar, no âmbito da produção do espaço e da tríade conceitual de análise. 

O pensamento de Henri Lefebvre e seu diálogo com outros pensadores orientam o caminho 

de análise do objeto de estudo, como expressão dos significados das discussões que estabelece no 

texto Bairro e Vida de Bairro e na obra Crítica da Vida Cotidiana. Sendo assim, procurar-se-á um 

diálogo entre as categorias de análise, o objeto de pesquisa e a proposta de entendimento da 

produção do espaço formulada por Henri Lefebvre através da teoria da tríade conceitual de análise, 

presente no livro A produção do espaço.  

Nesta teoria o exercício analítico do espaço parte das representações do espaço, dos espaços 

de representação e das práticas espaciais, nos permitindo conhecer e refletir acerca dos elementos 

que compõem e fundamentam o espaço concebido, vivido e percebido, como demonstração da 

dialética entre a ordem próxima e distante. 

O caminho de investigação percorrido alicerça nossa proposta de análise do Bairro e da Vida 

de Bairro como rebatimento das relações entre vida cotidiana e bairro. A vida social urbana é então 

apresentada como construção de uma análise que permeia a realidade do bairro de Nova 

Descoberta, como condição e meio para que se compreenda a realidade da cidade contemporânea 

em sua complexidade. 

Como orientação metodológica, aqui demonstraremos o estado da arte da pesquisa. O foco é 

a produção de um referencial teórico baseado em pesquisas bibliográficas, que tem como mote 

principal a obra de Henri Lefebvre e de pesquisadores outros que com ele dialogam. 

No Capítulo II – NOVA DESCOBERTA NA ATUALIDADE, o objetivo principal é entender a 

realidade atual do bairro de Nova Descoberta, posta na relação entre seu espaço concebido, 

percebido e vivido, a partir dos seguintes pontos: um bairro e diferentes referências socioespacial; 

um bairro entre o Morro e o Parque; concepções geradas para um bairro; afirmações do bairro e da 

vida de bairro. 

Seguindo a proposta do método regressivo-progressivo, o bairro de Nova Descoberta é 

apresentado no trabalho. Uma parte instigante para se tecer considerações sobre sua realidade de 

conflitos e de contradições, diferenças e contrastes postos na produção do seu espaço concebido, 

percebido e vivido. Para isso, é observado as normatizações e concepções que o definem como 

bairro institucionalizado na cidade, além das diferentes referências socioespaciais que alimentam a 
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relação Nova Descoberta e Morro Branco, o Morro e o Parque. Elucidações que servem de subsídios 

para pensarmos a afirmação do Bairro e da Vida de Bairro na atualidade. 

Compreendemos que tal trajetória de análise nos permite desvendar elementos importantes 

do objeto de pesquisa, sinalizando para símbolos, redes, trocas e linguagens que constroem a vida 

cotidiana local. Portanto, essa é uma etapa importante na discussão do trabalho, sendo 

imprescindível ao embasamento da próxima parte da pesquisa. 

Do ponto de vista metodológico, além da utilização de fontes bibliográficas e secundárias – 

como dados e informações oriundos de órgãos oficiais tipo o IBGE, a SEMURB e o antigo 

INOCOOP/RN – e da construção de mapas e levantamento de imagens do bairro na atualidade, foram 

relevantes para o trabalho a realização de entrevistas com moradores e com representantes do 

poder público municipal, empresários, profissionais ligados ao planejamento urbano, visto que estes 

são os agentes da dinâmica de produção do espaço e de constituição da vida cotidiana local.  

No Capítulo III – NOVAS DESCOBERTAS QUE CONSTRUÍRAM O BAIRRO, o objetivo principal 

é discutir a relação bairro-cidade como caminho de elucidação da realidade de Nova Descoberta na 

atualidade. Para isso discutimos os seguintes itens: histórias narradas; a cidade pensada e a cidade 

em construção. O capítulo se estruturou a partir da relação bairro-cidade como eixo de orientação e 

de fundamentação das análises efetuadas sobre o campo empírico em estudo.  

Dando continuidade a ideia de dar voz ao morador, começamos o capítulo pela apresentação 

de quatro relatos-narrativas de moradores que vivenciaram o bairro em diferentes momentos 

históricos de sua construção. A partir destas narrativas, adentramos no movimento cidade-bairro 

como eixo que sustenta a análise proposta por Lefebvre (1974; 2001a) de que o Bairro somente pode 

ser compreendido na totalidade da cidade.  

Assim, destacamos no capítulo os diferentes arranjos e eventos de construção da realidade 

urbana da capital potiguar a partir da segunda metade do seculo XX, com foco, tanto no que relata o 

morador que vivenciou o processo em Nova Descoberta e em Morro Branco, como o processo de 

institucionalização dos bairros na cidade, o que inclui, portanto, o papel do poder público municipal.  

Nessa dinâmica é contextualizada e discutida a formação dos bairros na capital potiguar a 

partir da atuação da Prefeitura Municipal e dos vários documentos e concepções que nortearam a 

questão dos bairros e das localidades na cidade. O propósito é que essa contextualização permita 

uma maior compreensão de Nova Descoberta em sua consolidação como bairro institucionalizado.  

A cidade ganha realce na discussão, visto que é discutida em suas diferentes configurações 

socioespaciais, de município dividido em zonas central, urbana, suburbana e rural nos anos de 1920 

até sua configuração como município considerado 100% urbana na atualidade. Por isso a importância 

de entendimento dos diferentes eventos que levaram às transformações urbanas mais proeminentes 

de seu espaço urbano. 
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Do ponto de vista metodológico, além de focarmos a voz do morador nos relatos-narrativas 

apresentados, utilizamos fontes bibliográficas e secundárias – como dados e informações oriundos 

de órgãos oficiais como o IBGE e a SEMURB – para construção do texto e dos mapas que compõem 

as análises construídas. 

No Capítulo IV – NOVA DESCOBERTA E MORRO BRANCO, o objetivo principal é entender a 

construção dos núcleos de ocupação inicial do campo empírico em estudo: Nova Descoberta e Morro 

Branco. Para isso discutimos os seguintes itens: histórias em movimento; os dois núcleos de 

ocupação; identidades e ocupações consolidadas na cidade. 

Assim, iniciamos no capítulo um processo de desconstrução do bairro, mostrando-o a partir 

da dinâmica dos seus dois núcleos iniciais de ocupação, Nova Descoberta e Morro Branco. Espaços 

que se mostram timidamente ocupados nos anos de 1940, mas que ganham uma dinâmica quando a 

cidade se modifica e se reestrutura na segunda metade do século XX. O foco é entender os principais 

eventos e arranjos que deram forma e conteúdo aos dois núcleos de ocupação, quando moradores 

experimentaram, vivenciaram e deram vida às referências socioespaciais da identidade de Nova 

Descoberta e de Morro Branco. Da ocupação ao pé do morro e do processo de loteamento da área 

na década de 50, da zona suburbana empobrecida ao bairro com localização privilegiada, Nova 

Descoberta é apresentada como bairro de contrastes e de produção do espaço de vida e de 

identidade na cidade.  

Por isso, destacamos, na discussão empreendida, a relação dos dois núcleos com a cidade e a 

conformação dos principais elementos da produção simultânea e conflituosa do espaço concebido, 

percebido e vivido, ponto relevante para pensarmos o bairro como espaço diferencial. 

Compreendemos que tal trajetória de análise nos permitiu desvendar elementos importantes do 

objeto de pesquisa, sinalizando para símbolos, redes, trocas e linguagens que construíram a vida 

cotidiana local. Portanto, essa é uma etapa importante na discussão do trabalho, sendo 

imprescindível ao embasamento da pesquisa e a elucidação do objeto de estudo. 

Do ponto de vista metodológico, além da utilização de fontes bibliográficas e secundárias – 

como documentos fornecidos por órgãos públicos como a SEMURB – foi realizado um levantamento 

de acervos com imagens e matérias antigas sobre os dois núcleos em apreço. Além disso, foram 

realizadas entrevistas com moradores antigos de diferentes áreas do bairro e com representantes do 

poder público municipal. 

No Capítulo V – A VIDA DE BAIRRO EM NOVA DESCOBERTA, o objetivo principal é analisar a 

vida de bairro em Nova Descoberta como possibilidade real do exercício de habitar o bairro. Para isso 

o foco nos seguintes pontos: narrativas das ruas; a dialética da vida social; os espaços públicos 

ligados ao lazer; habitar o bairro. 
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O propósito do capítulo é aprofundar o conhecimento da vida de bairro. Um mergulho nas 

principais inquietações que movem o trabalho e que também estão relacionadas à dinâmica de 

apropriação vivenciada nos núcleos de vida social. Caminho importante para pensar a possibilidade 

ou não do exercício de habitar o bairro.  

Para tanto o capítulo se inicia pelas narrativas das ruas, relatos e histórias daqueles que 

produzem redes de sociabilidades e de solidariedades a partir dos usos e da apropriação das ruas, de 

suas calçadas e canteiros. Como o vendedor de frutas e verduras, morador do bairro que com seu 

carrinho de mercadorias circula pelas ruas, conversas com todos, vende para pagarem no fim de mês 

e alimenta as trocas e as relações de vizinhança no bairro. Ou como o mendigo que vivia nas ruas, 

que era ‘cuidado’ pelos moradores locais e que, ao morrer, levou muitas pessoas a chorar e rezar por 

ele. 

No ponto seguinte discute-se aspectos da dialética da vida social no bairro. Para isso o foco 

está nas práticas cotidianas ligadas às festas, às comemorações, aos eventos, às igrejas, às 

associações, que ligam os moradores e criam sentimentos de identidade e de pertencimento.  

E se esse é o foco, a análise parte das contradições e das possibilidades desses momentos, 

que estão postos entre o contemporâneo e o tradicional, o urbano e o rural, o novo e o velho, o valor 

de uso e o valor de troca. A ideia é discutir como essa vida social é apropriada e/ou dominada, e 

quais suas possibilidades para o bairro. 

Por fim o capítulo finda com a discussão sobre o habitar o bairro, como uma tentativa de 

sistematização e de análise das possibiliades postas no bairro de Nova Descoberta no que se refere à 

vida de bairro em permanente construção. Habitar como indicativo de uma dinâmica de apropriação 

do bairro a partir dos usos e dos significados postos na relação dos seus moradores com os núcleos 

de vida social que dão sustentação e consolidação à vida de bairro. 

Do ponto de vista metodológico, a discussão emerge a partir da realização de entrevistas 

abertas e conversas informais com moradores do bairro, sujeitos dessas práticas e usuários desses 

espaços. As entrevistas são combinadas com tomadas de imagens e realização de percursos pelo 

bairro em dias e horários alternados, além de participação nos eventos e festas mencionados. 

Por fim, adentramos nas CONSIDERAÇÕES FINAIS – NOVA DESCOBERTAS EM BAIRRO E VIDA 

DE BAIRRO. A ideia é que, amparados nos caminhos de investigação percorridos no trabalho, 

podemos apresentar então as Novas Descobertas sobre o Bairro e a Vida de Bairro: o que ela nos 

apresenta da realidade urbana contemporânea e os conflitos e as possibilidades postos 

especiamente no que se refere aos estudos do bairro e da vida social urbana na atualidade.  
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CAPÍTULO I – BAIRRO E VIDA DE BAIRRO 

 

 

1.1 HENRI LEFEBVRE E OS CAMINHOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

O delineamento das trilhas de nossa pesquisa nos aproximou do pensamento de Henri 

Lefebvre16, de sua reflexão acerca das contradições, conflitos e possibilidades do momento de 

transformação do mundo rural para o mundo urbano, com a consequente eclosão da sociedade 

urbana contemporânea, expressa em obras como Critique de la vie quotidienne I: introduction 

(195817), Du rural à l’urbain (2001a18), La producción del espacio (201319), A vida cotidiana do mundo 

moderno (1991), O direito à cidade (2001), A revolução urbana (2008a), Espaço e política (2008b), 

dentre outras. 

Filósofo que propôs a leitura e o prolongamento da obra de Karl Marx, levantando questões 

concernentes às relações campo-cidade e a força do processo de urbanização, que se impôs em nível 

mundial, numa dinâmica que levou ao tecido urbano generalizado (LEFEBVRE, 2008a). 

Por isso, para elucidar essas e outras questões abrangentes dos grandes dilemas da 

sociedade contemporânea, Lefebvre dá as mãos a Marx, relê e atualiza sua obra, mostra sua 

importância e sua atualidade, frisando que, 

 

em O capital, Marx procede como todo o erudito que constrói uma teoria geral: 
recolhe factos (econômicos, históricos, sociológicos, etc.), analisa, procura os 
conceitos capazes de abranger grupos de fenómenos, enveredando, em seguida, 
pela exposição de conjunto (sintética) de uma realidade tomada em todas as suas 
dimensões, devir e actualidade. Ao entusiasmo especulativo opõe a sobriedade, a 
paciência e a severidade do trabalho científico. À construção sistemática, 
contrapõe um estudo do real que não tem menos amplitude que os ‘sistemas’. Que 
significa o materialismo? Significa, essencialmente, que o sábio se coloca sem 
reservas perante o ‘real’, perante o ‘dado’ da percepção sensível e da actividade 
social, não para os aceitar como tal como são, mas, ao contrário, para os 
transformar praticamente, depois de os ter conhecido no seu movimento, nas suas 
tendências e nos seus conflitos (LEFEBVRE, 1964, p. 29-30). 
 

Segundo Machado (2011, p. 18-19), a produção teórica de Lefebvre pode ser delineada a 

partir de três momentos principais, que se imbricam de forma clara e simultânea: o primeiro, a partir 

                                                           
16

 “Henri Lefebvre nasceu em 1901, em Navarreux (Baixos Pirineus), no sudoeste da França. Estudou filosofia na Sorbonne 
e, ao tornar-se professor, passou a lecionar a disciplina em escolas secundárias. Em 1928 entrou para o Partido Comunista 
Francês (PCF), e nos anos 1930, com a descoberta de textos de Marx inéditos (Manuscritos de 1844 etc.), traduziu-os para o 
francês, bem como outros textos de Hegel sobre a dialética, a teoria das contradições, etc. Diria que, como ‘tradutor’ e 
publicista marxista, sua trajetória persistiu até o fim da vida” (MACHADO, 2011, p. 18). 
17

 Tradução de Oliveira et al.; em editoração. 
18

 Tradução de Borges et al.; no prelo. 
19

 Tradução livre. 
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de sua produção fundamentada para a obra de Marx; o segundo, ante às reflexões sobre a vida 

cotidiana; e, o terceiro, acerca da cidade e da produção do espaço. 

Caminhos e temas estes, de investigação científica, que passaram a estar nos estudos de 

geógrafos, sociólogos, arquitetos e urbanistas, além de outros profissionais, preocupados com o rigor 

científico nas análises dos problemas e dilemas da sociedade atual. Carlos representa um destes 

profissionais e discute o potencial e a complexidade do pensamento deste autor, chamando a 

atenção para o fato de que 

 

a reflexão do Henri Lefebvre aponta a articulação indissociável da teoria e a prática; 
aponta a relação indissociável entre o real e o possível, que é o que vai ser a 
gênese, o fundamento, do método que ele chama de transducção; e 
fundamentalmente o Lefebvre se diz marxista, nesse se dizer marxista significou: 
ler criticamente a obra do Marx e prolongar o seu pensamento (CARLOS, 2011a). 

 

Pensador atuante no século XX, Lefebvre acompanhou de perto as grandes tensões 

econômicas e políticas do período, como as duas Grandes Guerras Mundiais, o embate da Guerra 

Fria no pós-guerra, a crise do chamado Socialismo Real, o avanço do neoliberalismo pelo mundo, as 

mudanças empreendidas no processo produtivo. Tal fato lhe permitiu tecer inúmeras críticas às 

contradições sociais, econômicas e políticas, tanto dos países capitalistas, como socialistas, ganhando 

notoriedade e censuras por parte de ambos os lados, assim como do próprio partido comunista do 

seu país, a França. 

Membro do Partido Comunista Francês desde 1930, Lefebvre foi expulso do partido em 1958 

por suas críticas e posições contrárias à realidade política dos países de economia socialista ou 

planificada. Sobre essa questão, afirma que:  

 

o pensamento dialéctico sofreu uma grave deterioração durante todo o período do 
dogmatismo estalinista, que o substituiu por princípios morais (maniqueísmo: os 
bons e os maus, os iluminados e os obscuros, os burgueses e os outros), ou lógicos 
(tudo ou nada; quem não está conosco está contra nós, etc.). Durante esse 
período, o marxismo tornou-se uma ideologia, isto é, uma representação 
incompleta do real. Negligenciou-se, em proveito de uma propaganda ideológica, a 
análise dialéctica das interações entre o Leste e o Oeste, entre o Socialismo e o 
Capitalismo (LEFEBVRE, 1964, p. 72-73). 

 

A lucidez e a complexidade de sua obra se dão, principalmente, a partir da leitura realizada 

do mundo contemporâneo, quando revigorou o pensamento de Karl Marx, construindo um 

arcabouço teórico que propôs, segundo Oliveira, as seguintes premissas: 

 

de modo mais detalhado, o método do autor referente ao espaço-tempo no campo 
e na cidade, se configurou a partir da concepção filosófica de karl Marx e ampliou-
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se na direção do mundo moderno por meio da inclusão do espaço naquela 
concepção.  
 
As grandes transformações que ocorriam e que foram vivenciadas por ele 
denunciando o surgimento do fenômeno urbano, necessitavam de outros 
procedimentos para a compreensão de sua complexidade (como o pensamento 
dialético, o movimento progressivo-regressivo, a utopia experimental – 
transdução). Pois, o espaço, transformado e transformador das inter-relações 
sociais, situando-se em plano diferenciado, de inocente e/ou subserviente passou a 
coadjuvante num processo que vem se estendendo aos dias de hoje nas grandes 
cidades, nos seus contornos mais imediatos, bem como no campo (OLIVEIRA, 
2011a, p. 12-13). 

 

O urbano e o espaço passaram a ser conceitos fundamentais nas análises realizadas pelo 

autor, que propôs a reflexão de uma filosofia que leve em conta, como sinalizou Marx, a prática 

social através do método dialético, sendo este o único caminho para a explicação do mundo 

moderno. Premissa clara na fala de Carlos, quando destacou que 

 

a filosofia se preocupa em sistematizar as ideias num plano do saber que deixou de 
contemplar exatamente a realização com a prática. E a obra do Marx, o método 
dialético, não revela outra coisa senão uma análise profunda da prática social. E o 
que Lefebvre vai dizer é que a filosofia deixou essa prática social de lado e nesse 
movimento de deixar de lado, deixou de lado todo um mundo que a própria 
filosofia chamou de um mundo extra-filosófico, de um mundo irracional e que, para 
o Lefebvre, vai ganhar destaque na explicação do mundo moderno. O que é central 
nesse processo é a categoria cotidiano (CARLOS, 2011a). 

 

Como explica a autora, o cotidiano emerge na obra Henri Lefebvre como categoria 

importante na análise do mundo moderno, pois este reporta à ideia de uma totalidade que precisa 

ser investigada nas contradições, conflitos, realizações e frustações perceptíveis na dialética entre 

alienação/apropriação que permeia e dá conteúdo à vida cotidiana, sendo essa capturada 

permanentemente por novas estratégias de reprodução capitalista, mas também aberta a 

possibilidades na busca de uma nova utopia de sociedade, de cidade. 

Monte-mor discute e também tece considerações sobre o cotidiano e a produção do espaço, 

pontuando de forma contundente a questão da alienação quanto à reprodução capitalista na 

sociedade contemporânea. Perguntando e já procurando responder:  

 

por que a crítica da vida cotidiana? Porque a gente vai se alienando de si, vai se 
alienando da vida em função das demandas do mundo especializado. E isso se 
articula com a questão do capitalismo, na medida em que o capital é um modo de 
relações sociais impessoalizado, com uma lógica que não está presa na dimensão 
humana, nas necessidades, nos acontecimentos ou no acaso. Sua lógica é externa, 
desumana – ou inumana, se quiserem – centrada na acumulação do capital, e que 
mina as próprias relações originais do mercado, as próprias relações originais das 
trocas humanas (MONTE-MOR, [2006?]). 
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A partir desta ótica de análise, entendemos o potencial de discussão da temática ligada ao 

cotidiano na contemporaneidade, que se traduz em reflexão acerca dos diferentes modos de uso e 

apropriação dos espaços e tempos da cidade, havendo uma simultaneidade desses espaços e tempos 

que podem ser investigados e compreendidos na vida cotidiana dos lugares que compõem a 

dinâmica contraditória e permanente da realidade urbana na atualidade. 

Afirmamos que esta é uma questão importante na discussão da realidade de nossas cidades, 

e que também está relacionado à vida social urbana em sua dialética público-privada, pois afirmamos 

que a transformação e o esvaziamento das experiências vividas nos espaços públicos e a valorização 

das experiências em espaços privados e semi-públicos, tem também modificado e redefinido as 

relações de sociabilidade na cidade. Problemática esta discutida por Ribeiro, a partir da reflexão 

sobre as experiências de sociabilidade na experiência urbana, quando alerta para o fato de que 

 

a monetarização das relações sociais, que caracteriza a vida urbana, adquire novos 
conteúdos, que reduzem a gratuidade e a espontaneidade indispensáveis à 
sociabilidade e aos sentidos mais largos da urbanidade.  Podem o cotidiano, o 
lugar, a sociabilidade e a urbanidade resistir à financeirização das relações sociais, 
que acentua a insegurança no acesso às condições materiais e imateriais de vida 
urbana? (RIBEIRO, 2005, p. 414). 

 

Contexto preocupante, questões de grande potencial reflexivo, essa realidade é também 

levantada por Lefebvre (2001a) em sua obra, especialmente quando o autor discute o papel do bistrô 

e da rua na vida social urbana e a forma como, nos novos conjuntos habitacionais construídos na 

França, no período pós-guerra, a ausência do movimento no bistrô e na rua inibiu a vitalidade da vida 

cotidiana na cidade. Por isso, Lefebvre critica a experiência dos novos conjuntos habitacionais 

urbanos na França pós-Segunda Grande Guerra, afirmando que,  

 

nestes novos conjuntos, a vida social tem-se enfraquecido e deteriorado 
significantemente. Os habitantes se fecham em sua vida privada, não sem se 
queixar dos males provocados no seio da existência familiar pelo barulho, pelo 
quase desaparecimento das relações tradicionais de vizinhança, pela construção – 
umas vezes homogêneo, outras heterogêneo – dos assentamentos. Em resumo: 
apesar do relativo conforto das construções, esses homens e essas mulheres não 
são felizes. Eles se entristecem, admitindo ou não (LEFEBVRE, 2001a

20
, p. 141).  

 

Estas questões e críticas ao modelo de implantação dos novos conjuntos habitacionais na 

França da segunda metade do século XX, de grande potencial reflexivo, apontam para a busca de 

respostas, de possibilidades. Ora, tais possibilidades aparecem, dialeticamente, no seio dessa mesma 

dinâmica, pois a vida cotidiana, sendo instância de captura e alienação das estratégias de reprodução 

                                                           
20

 Tradução de Borges et al, no prelo. 
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do modo de produção capitalista, emerge como espaço vivido, também, de resistências, insurgências 

e possibilidades para se pensar a cidade. 

Pensar e analisar a vida cotidiana é, portanto, um desafio para a realidade contemporânea, 

porque é pensar especialmente as possibilidades postas na concretude e no imaginário dessa vida 

cotidiana, focando a alienação e a desalienação, a dominação e a apropriação, que tomam forma e 

conteúdo na cotidianidade vivida. E, para efetivação desse exercício, é preciso ter em mente que, 

como diz Raulin, 

 

é a programação da cotidianidade que está em cena e que satisfaz às relações de 
produção industrial e de propriedade capitalista, à institucionalização da cultura, à 
generalização e à espetacularização do consumo de massa. Libertar a vida cotidiana 
é portanto um ato político, uma vez que é resistir à função política da dominação, 
identificando suas engrenagens. A homogeneização programada engendra uma 
monotonia rotineira caracterizada pelo ‘predomínio do repetitivo’, cuja ordem é 
subverter tanto o espaço como o tempo, estando os dois irremediavelmente 
imbricados um no outro (RAULIN, 2012, p. 23

21
). 

 

O pensamento e a atitude de que libertar a vida cotidiana é um ato político mostra-se na 

sociedade atual como um desafio hercúleo, mas pensado como possibilidade a partir do 

conhecimento e da desalienação, como amadurecimento de uma outra ordem, de uma outra visão 

de ser e estar nesse mundo. Daí a possiblidade de que, discutindo a realidade do bairro de Nova 

Descoberta, clareando os fatos e as relações, novas possibilidades possam ser pensadas, tanto para o 

bairro, como para a cidade em sua totalidade.  

Por isso, a vida cotidiana se coloca aqui como fio condutor de uma análise sobre a cidade 

contemporânea como também sobre o desenrolar dessa relação em um fragmento importante da 

cidade, o bairro. Tal qual uma análise proposta dialeticamente, as inquietações que nos movem 

estão relacionadas às dominações e alienações, possibilidades e apropriações da vida cotidiana, uma 

vez que o exercício analítico é conhecer, para poder assim visualizar as possíveis transformações, de 

acordo com o que explica Lefebvre, ao argumentar que 

 

o conhecimento, inseparável da prática ou da práxis, envolve um programa de 
transformação. Conhecer a cotidianidade é querer transformá-la. O pensamento só 
pode apreendê-la e defini-la se dedicando a um projeto ou programa de 
transformação radical. Estudar a vida cotidiana e tornar esse estudo fio condutor 
no conhecimento da modernidade, é buscar o que pode se metamorfosear e 
buscar pelo pensamento as etapas ou os momentos decisivos dessa metamorfose 
possível; é compreender o real em o conservando em nome do possível, como 
implica o possível. Porque ‘o homem será cotidiano ou não será’ (LEFEBVRE, 
1961

22
, p. 101). 
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 Tradução livre. 
22

 Tradução de Sarah Andrade. 
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Amparadas nesses pressupostos teóricos, nossas possibilidades e caminhos de investigação 

se delineiam e saltam aos nossos olhos. É preciso ir ao seu encontro, sempre lembrando que 

conhecer a cotidianidade implica pensar as possibilidades e suas transformações. Nessa ótica de 

análise, vejamos as principais categorias de análise utilizadas e sua inserção da temática da produção 

do espaço. 

 

1.2 O BAIRRO E A CIDADE 

 

Todos aqueles que habitam a cidade já pensaram o bairro como seu elemento integrante. De 

maneira simplificada, afirmamos que o bairro compreende uma parte, uma área da cidade. Por 

vezes, diz respeito a um local ‘que ouvimos falar’, que fica ‘depois de tal lugar’, em ‘lados da cidade’ 

que não conhecemos bem. Às vezes, porém, compreende uma área que nos é familiar, que visitamos 

e até mesmo em que moramos.  

Quando é, então, local de nossa moradia, evoca a memória construída, expondo a identidade 

com nosso espaço de vida na cidade. Além disso, ouvimos sempre que há bairros mais antigos e 

outros mais recentes, centrais ou periféricos, comerciais ou residenciais, perigosos ou calmos, ou 

tudo junto, e ao mesmo tempo, comercial e residencial, perigoso e calmo, antigo e recente... 

Se essas são divagações que nos ajudam a situar o bairro em nossas vidas, se levantam 

aspectos relacionados à constituição do bairro na cidade, são também evocações que carecem de 

subsídios teóricos para nos ajudar a situar o bairro enquanto categoria de análise importante na 

realidade urbana contemporânea.  

Para tratarmos, nesse contexto, de elementos teóricos que possam fundamentar e elucidar a 

noção de bairro nesta pesquisa, vejamos o fragmento textual a seguir, de autoria de Calvino. 

 

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. 
 - Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan. 
 - A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde Marco–, mas pela 
curva do arco que estas formam. 
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: 
 - Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. 
Polo responde: 
 - Sem pedras o arco não existe.  
(CALVINO, 2012, p. 79) 

 

O viajante Marco Polo, em mais uma conversa com o imperador Kublai Kan sobre um lugar 

visitado, faz uma descrição de uma ponte, pedra por pedra. Ou seja, a descreve em detalhes, parte 

por parte, pois acredita que somente assim poderá o imperador entender a ponte em sua 

completude, em sua totalidade. Sem as pedras, o arco e a ponte não existiriam. Da mesma forma, a 
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descrição de uma pedra apenas não formaria a imagem e a compreensão da ponte. Por isso, pedras, 

arco e ponte só podem ser elucidados em seu conjunto.  

Pensemos aqui a cidade e o tema em discussão: o bairro. Esse pode ser uma parte, um local, 

uma área da cidade, uma referência socioespacial, uma delimitação formal e legal. Mas, tal qual a 

história de Calvino sobre a ponte e as pedras, somente terá sentido e poderá ser elucidado levando-

se em consideração todos esses aspectos em sua relação com a cidade, com a totalidade. Afinal, 

como a ponte somente apreendida pelo conhecimento das pedras e do arco que a forma, bairro e 

cidade estão dialeticamente relacionados. 

Henri Lefebvre levanta estas discussões no texto Bairro e Vida de Bairro (1978; 2001a). Neste 

texto, o autor discute a temática do bairro no âmbito do processo de urbanização, de sua força como 

processo de consolidação da cidade e do espaço urbano a partir do desenvolvimento da sociedade 

capitalista no século XX. Em sua análise do fenômeno urbano, Lefebvre destaca a cidade enquanto 

totalidade que  

 

projeta sobre o terreno uma sociedade inteira, uma totalidade social, ou uma 
sociedade considerada como totalidade, incluindo sua cultura, suas instituições, 
sua ética, seus valores, enfim, suas superestruturas, que compreendem as bases 
econômicas e as relações sociais que constituem sua estrutura propriamente dita 
(LEFEBVRE, 2001a

23
, p. 147). 

 

Assim, a cidade como obra e produto humano, somente pode ser elucidada se inserida num 

contexto maior, aquele da produção da sociedade inteira, induzida e indutora do desenvolvimento e 

da reprodução do modo de produção capitalista em todas as suas contradições e possibilidades. E, 

para compreender esta cidade, o autor francês levanta questões importantes à reflexão, como a vida 

cotidiana, o processo de apropriação/dominação do espaço, a vida social cotidiana, o habitar e o 

habitat, as novas necessidades urbanas, o bairro e a vida de bairro.  

Entendemos que esses elementos têm força e consistência para buscarmos a discussão da 

problemática urbana contemporânea, que se revela e se perpetua no bairro enquanto núcleo de vida 

social importante à constituição da cidade, que se concretiza como fragmento privilegiado, em que a 

investigação de sua realidade somente é possível quando parte da cidade enquanto totalidade 

(LEFEBVRE, 2001a24). 

No bojo dessa discussão, propomos uma leitura e um diálogo sobre o bairro de hoje, de 

ontem e, em suas possibilidades, no âmbito da cidade em movimento. O bairro como espaço 

histórico em produção, que precisa ser analisado no movimento simultâneo e conflituoso de seu 

                                                           
23

 Tradução de Borges et al.; no prelo. 
24

 Idem. 
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espaço percebido, vivido e concebido como condição e condicionante de uma ordem próxima e 

distante.  

Assim, ao vislumbrarmos Nova Descoberta como campo empírico de estudo do Bairro e da 

Vida de Bairro, estaremos trilhando um duplo caminho de análise: tanto aquele que o insere 

enquanto núcleo social na totalidade da cidade, quanto aquele que o define como microcosmo do 

pedestre, espaço da cotidianidade que se revela na possibilidade dos encontros, das trocas, da vida 

social na cidade. Afinal, como bem explica Lefebvre, o bairro 

 

é o maior dos pequenos grupos sociais e o menor dos grandes grupos. A 
proximidade no espaço-tempo nele substitui as distâncias sociais, espaciais, 
temporais. Como tal, ele indica uma entrada na expressão e existência sociológicas: 
a passagem do que é acessível ao indivíduo fixado ao solo (o habitante) ao que lhe 
é inacessível enquanto tal. É o microcosmos do pedestre, que percorre certo 
espaço em certo tempo, sem ter necessidade de utilizar um veículo. Desse fato 
cotidiano, área ou raio de ação do citadino que se desloca a pé, resultou da história 
e resulta ainda uma distribuição de atividades, notadamente lugares de comércio, 
de troca, de reencontro e de comunicação. Por um lado, esta distribuição é 
influenciada pela sociedade em seu conjunto, e por outro, pelas exigências da vida 
imediata e cotidiana. [...] É um elo ínfimo do tecido urbano e dos núcleos que 
constituem o tecido urbano da cidade (LEFEBVRE, 2001a

25
, p. 214). 

 

Outros autores levantam questões sobre a temática, corroborando e contribuindo com as 

afirmações anteriores. Carlos, em suas reflexões sobre o lugar como espaço de vida e de identidade 

do habitante na cidade, resgata o conceito de bairro e o apresenta 

 

como o espaço imediato da vida das relações cotidianas mais finas – as relações de 
vizinhança, o ir às compras, o caminhar, o encontro dos conhecidos, o jogo de bola, 
as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida/reconhecida em 
pequenos atos corriqueiros, e aparentemente sem sentido que criam laços 
profundos de identidade, habitante-habitante, habitante-lugar. São os lugares que 
o homem habita dentro da cidade que dizem respeito a seu cotidiano e a seu modo 
de vida onde se locomove, trabalha, flana, isto é, pelas formas através das quais o 
homem se apropria e que vão ganhando o significado dado pelo uso (CARLOS, 
1996, p. 21). 

 

O bairro emerge, nesse entendimento, como espaço de rico significado para o habitante, 

onde vive sua cotidianidade, construindo e experimentando a vida social na cidade. Dessa maneira, 

está relacionado à construção das noções de pertencimento e das relações de identidade, como 

espaço de possibilidade e concretização das condições do habitar na cidade. 

Estas ideias discutidas por Lefebvre (2001a) e Carlos (1996) mostram o bairro como 

fragmento importante da cidade, uma parte e uma área, mas, acima disso, um fragmento ou núcleo, 
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 Tradução de Borges et al.; no prelo. 
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um espaço de vida social e de identidade que apenas pode ser analisado no movimento dialético da 

cidade em sua dinâmica socioespacial.  

Dessa ótica de análise, fundamentamos uma orientação metodológica, um sentido e uma 

finalidade no estudo do bairro, clareada também na compreensão de que, como afirma Souza, 

 

o bairro, qualquer bairro, é simultaneamente uma realidade objetiva e 
subjetiva/intersubjetiva, e estas duas dimensões interpenetram-se e condicionam-
se uma à outra ao longo do processo histórico. [...] 
 
O bairro pertence àquela categoria de ‘pedaços da realidade social’ que possuem 
uma identidade mais ou menos inconfundível para todo um coletivo; o bairro 
possui uma identidade intersubjetivamente aceita pelos seus moradores e pelos 
moradores dos outros bairros da cidade, ainda que com variações. Logo, é 
necessário aqui abordar de um modo muito especial essa dialética 
objetivo/subjetivo. 
(SOUZA, 1989, 148-149) 

 

O bairro enquanto realidade objetiva e subjetiva/intersubjetiva nos remete à suas dimensões 

pensadas/planejadas, mas também experimentadas/vivenciadas e espacializadas/praticadas. 

Portanto, uma realidade socioespacial dialeticamente produzida e somente considerada e analisada 

a partir das palavras e das ações daqueles que, diferentemente e contraditoriamente, o pensam e o 

vivem espacialmente, como moradores, planejadores públicos, cientistas, empresários. Caminho de 

investigação reforçado por Gamalho, quando argumenta que o bairro 

 

é uma realidade fragmentada da cidade, decorrente da própria dialética entre valor 
de uso e valor de troca, em que a materialidade em sua objetividade e 
subjetividade constitui a distinção social a partir da hierarquia da cidade. O bairro é 
uma unidade administrativa e uma realidade complexa, produto articulado ao 
movimento do urbano, com forte valor simbólico nas experiências, trajetórias de 
vida e identidades (GAMALHO, 2013). 

 

Outras abordagens também contribuem com o debate. Lynch (2011), por exemplo, discute a 

construção da imagem da cidade a partir da visão e da percepção de seus habitantes. Afirma que 

construímos uma imagem pública da cidade como entrelaçamento de muitas imagens individuais. 

Para isso, explica que os elementos dessa imagem pública se resumem a: vias, limites, bairros, 

pontos nodais e marcos, estando esses entrelaçados na construção da imagem pública. Sobre os 

bairros, Lynch, explica que 

 

são as regiões grandes ou médias de uma cidade, concebidos como dotados de 
extensão bidimensional. O observador neles ‘penetra’ mentalmente, e eles são 
reconhecíveis por possuírem características comuns que o identificam. Sempre 
identificáveis a partir do lado interno, são também usados para referência quando 
visíveis de fora (LYNCH, 2011, p. 52).  
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Levando em consideração a percepção dos habitantes, o citado autor destaca a questão da 

construção dos referenciais socioespaciais que dão visibilidade e consistência ao bairro como espaço 

de identidade do habitante na cidade. Portanto, o bairro como espaço identificado e reconhecido por 

seus moradores e demais indivíduos.  

As ideias de Lynch (2011) enaltecem a questão da identidade e se destacam também como 

elemento importante na análise do bairro enquanto espaço e tempo do espaço de vida do habitante 

na cidade. Como reflete Barros, ao mostrar que 

 

[...] a proposta da escala bairro passa inevitavelmente pelo questionamento da 
identidade urbana. Pressupomos que identidade advém de identificação, de 
reconhecimento de caráter, de características próprias, inerentes a sua 
personalidade (BARROS, 2004, p. p. 61). 

 

E, para melhor esclarecimento da questão, Barros (ibidem, p. 62-63) reporta à ideia de 

“genius loci” (“espírito do lugar”), para compreensão dessa identidade urbana, uma vez que essa 

expressão latina advém de uma “lenda romana em que se acreditava existir para cada cidade do 

império um genius próprio, guardião daquela urbis, presente não só nas edificações, mas também 

nas pessoas, no comportamento, na vida que se desenrolava ali. ” 

Pensamos que a ideia do “genius loci” nos ajuda a situar a questão da identidade como 

resultado da dinâmica de conformação do bairro enquanto espaço de construção dos referenciais 

socioespaciais dos indivíduos que produzem e compartilham uma memória que é individual e 

coletiva, consolidada nos espaços e tempos da cotidianidade experimentada. 

Ideias também debatidas por Souza (1989) em seu trabalho sobre a questão do ativismo de 

bairro, ou seja, a dinâmica dos conflitos e dos movimentos sociais de bairro na cidade. Momento em 

que discute o bairro contemporâneo a partir de uma abordagem política, sem esquecer, no entanto, 

a contribuição de outras áreas como a sociológica e a fenomenológica, proporcionando uma visão 

mais holística à discussão. Defendendo, como já ressaltamos, que o bairro dever ser compreendido a 

partir de um enfoque objetivo e subjetivo, Souza afirma que 

 

as pessoas inconscientemente ou conscientemente sempre “demarcam” seus 
bairros, a partir de marcos referenciais que elas, e certamente outras antes delas, 
produzindo uma herança simbólica que passa de geração a geração, identificam 
como sendo interiores ou exteriores a um dado bairro. Os limites do bairro podem 
ser imprecisos, podem variar um pouco de pessoa para pessoa. Mas se essa 
variação for muito grande, dificilmente estar-se-á perante um bairro, porque 
dificilmente haverá um suporte para uma identidade razoavelmente 
compartilhada, ou um legado simbólico suficientemente expressivo. Para existir um 
bairro, ainda que na sua mínima condição de referencial geográfico, é necessário 
haver um considerável espaço de manobra para a intersubjetividade, para uma 
ampla interseção de subjetividades individuais (SOUZA, 1989, p. 150). 
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Consideramos essas contribuições também interessantes à nossa discussão, pois mostram 

elementos instigantes e promissores no exercício de investigação e análise da vida social, 

especialmente no que ser refere ao espaço vivido, a cotidianidade. Afinal, na cidade, a dinâmica de 

produção do espaço urbano envolve não apenas interesses e conflitos econômicos, mas reprodução 

das relações sociais, envolvendo tramas construídas nas relações entre moradores e entre esses e a 

materialidade produzida. 

Debate também travado por Santos (1985), em seu trabalho sobre o bairro do Catumbi, no 

Rio de Janeiro, no livro Quando a rua vira casa. Neste trabalho, o autor, mesmo sem 

necessariamente definir bairro, fornece inúmeros subsídios à reflexão. Realizando uma discussão de 

forte viés antropológico, discute a dinâmica de apropriação dos espaços de uso coletivo como a rua, 

declarando que no bairro Catumbi, ela se destaca como espaço de sociabilidade e de construção de 

identidades coletivas. Mostrando a imagem que tem o morador do bairro Catumbi, Santos declara 

que 

 

todo grupo social tem uma versão de si mesmo, uma imagem que cultiva e difunde. 
Nossos amigos do Catumbi, aqueles a quem, afinal, devemos o aprendizado do seu 
modo de vida, de um estilo urbano, também nos apresentaram a sua autoimagem 
predileta. No seu discurso o bairro aparece reiteradamente como “uma grande 
família”. Um lugar onde todos se conhecem. Uma “comunidade”. Acentuavam a 
solidariedade, o auxílio que se prestavam mutuamente nas ocasiões de precisão, a 
afeição que os unia entre si e ao bairro. O morar lado a lado definia-os como 
vizinhos (SANTOS, 1985, p. 84). 

 

Para o autor, o sentido e a existência do bairro, enquanto referência e identidade do viver na 

cidade, passa pela apropriação dos espaços de uso coletivo, como a rua, a calçada, a mercearia... pois 

as relações de vizinhança e as sociabilidades fomentadas produzem laços de confiança e de 

solidariedade, que reúnem as pessoas em torno de um mesmo sentimento de pertencimento ao 

lugar. Ideias que se aproximam do que afirma Candido, quando demonstra que, 

 

além de determinado território, o bairro se caracteriza por um segundo elemento, 
o sentimento de localidade existente nos seus moradores, e cuja formação 
depende não apenas da posição geográfica, mas também do intercâmbio entre as 
famílias e as pessoas, vestindo por assim dizer o esqueleto topográfico: - o que é o 
bairro? – perguntei certa vez a um velho caipira, cuja resposta pronta exprime 
numa frase o que se vem expondo aqui: – Bairro é uma naçãozinha. – Entenda-se: 
uma porção de terra a que os moradores têm consciência de pertencer, formando 
uma certa unidade diferente das outras (CANDIDO, 1987, p. 64-65, grifos do autor).  

 

Ora, consideramos estes pressupostos relevantes ao encaminhamento das inquietações que 

movem a leitura e a investigação sobre a construção do bairro e da vida de bairro em Nova 

Descoberta, que se move e se fortalece na cidade como espaço de referência e de identidade para 
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seus moradores, como possibilidade de uma leitura que não é apenas local, mas da cidade em suas 

contradições e possibilidades, conflitos e apropriações, como um fragmento ou núcleo de vida social 

explicado no movimento da cidade.  

E, já que na cidade em movimento, levamos em consideração a tríade de análise das 

diferentes e simultâneas dimensões de produção do espaço urbano, necessitamos contemplarmos 

outras vertentes de análise em nossa reflexão, como as questões de uma ordem distante, 

relacionadas às concepções e pensamentos daqueles que formalizam e institucionalizam o bairro na 

cidade.  

Afinal, o bairro enquanto construção social também é concebido, pensado e planejado na 

realidade urbana em produção, no âmbito, especialmente, das concepções, decisões e ações do 

poder público municipal. Nesta ótica de discussão, a Prefeitura Municipal de Natal revela, em seus 

documentos, sua concepção de bairro na atualidade, afirmando que 

 

[...] trata-se de um setor da cidade, com limites e forma geométrica legalmente 
definidos, no qual se constatam elementos característicos que lhe são peculiares. 
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 e mais fácil 
controle administrativo dos serviços que o poder público oferece. A definição 
desses 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 (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2014, p. 177). 

 

Com a finalidade de setorizar o território urbano para fins de planejamento e gestão, o poder 

público municipal insere o bairro na sua agenda de trabalho, tratando de questões como a 

demarcação territorial do bairro e de seus limites, além de estruturar um conjunto de prescrições 

urbanísticas que o situam como área de atuação do poder político municipal. Tais premissas 

passaram a ser determinantes nas ações do poder público municipal, principalmente a partir do PDN 

de 1994, quando foi então definido o bairro “como unidade territorial de planejamento urbano, 

utilizando referenciais conhecidos pela população” (PLANO DIRETOR DE NATAL, 1994).  

A importância dada ao bairro pelo poder público municipal, enquanto unidade de 

planejamento e gestão pública, o insere no cerne das discussões sobre a problemática urbana, 

revelando seu conteúdo político e social, como espaço de conflitos e de contradições, por isso a 

necessidade de analisá-lo a partir dos conflitos e das possibilidades da dinâmica de produção do 

espaço urbano na atualidade.  

Constatação essa que nos remete ao bairro enquanto produto das ações concebidas que o 

pensam e institucionalizam na cidade, daí Nova Descoberta como bairro legal e delimitado, mas que 

não pode estar à parte da visão e da investigação que o contempla a partir das ações espontâneas 
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daqueles que o construíram porque o viveram e o experimentaram como seu espaço de vida. Visões 

contrastantes e, por vezes, conflituosas, as quais precisam ser contempladas simultaneamente no 

estudo do Bairro e da Vida de Bairro. 

Afirmamos que esta relação dialética compreende uma reflexão importante no trabalho, 

iluminando um caminho de análise assentado na ideia de bairro como espaço vivido – resultante das 

experiências e referências socioespaciais; como espaço concebido – oriundo das ações de ordem 

econômica e política; e como espaço percebido – produzido e revelado nas formas espaciais 

materializadas. Ideias essas que colocam, portanto, o bairro, no centro da discussão sobre a cidade 

contemporânea, e que se aproximam do que estuda Carlos, ao argumentar que 

 

o bairro nos coloca diante de relações de imediatidade, enquanto lugar precípuo da 
reprodução no plano da vida imediata, mas esta reprodução se refere não somente 
ao plano da ordem próxima mas realiza a ordem distante, aquela da constituição 
da sociedade urbana (CARLOS, 1996, p. 74-75). 

 

Entendendo, nesse contexto teórico, o bairro enquanto categoria de análise importante em 

nosso estudo, mostramos, a seguir, outra categoria importante para a discussão, a vida cotidiana. 

 

1.3 A VIDA COTIDIANA E A VIDA SOCIAL URBANA 

 

Num cenário externo à academia, a vida cotidiana torna-se, óbvio, o que fazemos todo dia, o 

que está presente na nossa rotina, e tudo parece ser tão igual, tão simples, tão comum.... Que 

interesses pode suscitar, pensarão alguns. 

No campo da literatura, a vida cotidiana tem se revelado rica de significados, sendo o ponto 

central de enredos de dramas, comédias, suspenses... Autores de obras de destaque e de grande 

valor literário a utilizaram para tecer o emaranhando de suas tramas, levantando indagações que 

motivaram debates e reflexões ao longo do tempo. Vidas secas, de Graciliano Ramos; O cortiço, de 

Aluísio de Azevedo; Os miseráveis, de Victor Hugo; Germinal, de Émile Zola; As flores do mal, de 

Charles Baudelaire; são apenas alguns exemplos. 

No âmbito acadêmico, a temática ganhou status de categoria de análise, de tema de 

pesquisa, em variadas áreas do conhecimento. A abordagem, claro, mostrou-se bem diferenciada. 

Por vezes, a vida cotidiana é discutida no âmbito dos estudos fenomenológicos; em outras, é 

analisada por pesquisadores marxistas, amparados no materialismo dialético.  

Mas, qual a nossa abordagem sobre a vida cotidiana? Quais caminhos teórico-metodológicos 

alicerçam nosso estudo? Para levantar possíveis respostas a estas indagações, comecemos por fazer 

a leitura de fragmentos do poema a seguir, de autoria do poeta Vinicius de Moraes. 
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O operário em construção 
 
[...] 
Era ele que erguia casas 
Onde antes só havia chão. 
Como um pássaro sem asas 
Ele subia com as casas 
Que lhe brotavam da mão. 
Mas tudo desconhecia 
De sua grande missão: 
Não sabia, por exemplo 
Que a casa de um homem é um templo 
Um templo sem religião 
Como tampouco sabia 
Que a casa que ele fazia 
Sendo a sua liberdade 
Era a sua escravidão. 
 
 
 
De fato, como podia 
Um operário em construção 
Compreender por que um tijolo 
Valia mais do que um pão? 
Tijolos ele empilhava 
Com pá, cimento e esquadria 
Quanto ao pão, ele o comia... 
Mas fosse comer tijolo! 
E assim o operário ia 
Com suor e com cimento 
Erguendo uma casa aqui 
Adiante um apartamento 
Além uma igreja, à frente 
Um quartel e uma prisão: 
Prisão de que sofreria 
Não fosse, eventualmente 
Um operário em construção. 

 
 
 
Ah, homens de pensamento 
Não sabereis nunca o quanto 
Aquele humilde operário 
Soube naquele momento! 
Naquela casa vazia 
Que ele mesmo levantara 
Um mundo novo nascia 
De que sequer suspeitava. 
O operário emocionado 
Olhou sua própria mão 
Sua rude mão de operário 
De operário em construção 
E olhando bem para ela 
Teve um segundo a impressão 
De que não havia no mundo 
Coisa que fosse mais bela. 
 
Foi dentro da compreensão 
Desse instante solitário 
Que, tal sua construção 
Cresceu também o operário. 
Cresceu em alto e profundo 
Em largo e no coração 
E como tudo que cresce 
Ele não cresceu em vão 
Pois além do que sabia 
- Exercer a profissão – 
O operário adquiriu 
Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 

(MORAES, 2012, p. 48).

 

O poema expõe descobertas, contradições e conflitos da vida cotidiana de um operário que 

ganha uma nova consciência sobre seu viver e seu papel social, transformando-se em um novo 

homem quando compreende que as contradições, as mazelas e os conflitos de sua vida de trabalho 

se revelam e se reproduzem não apenas na fábrica, mas na sua vida cotidiana, no seu morar, comer, 

beber.... Ou seja, em suas necessidades diárias de sobrevivência.  

No momento em que toma conhecimento e consciência de sua alienação, inicia um exercício 

de desalienação, pelo entendimento de seu papel social. E, com a clareza de uma consciência 

adquirida, sua vida cotidiana ganha novos sentidos, posicionamentos, ações e posturas, fazendo-o se 

recompor no mundo em que vive.  
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Tais ideias acerca do poema e de seu conteúdo se mostram interessantes à discussão que 

aqui almejamos travar sobre a vida cotidiana em sua abordagem dialética, a qual ganha 

profundidade nos estudos do filósofo francês Henri Lefebvre, especialmente a partir da obra Critique 

de la vie quotidienne (1958, 1961, 1981). A vida cotidiana é estudada pelo autor na perspectiva de 

uma crítica positiva e negativa, pois, construindo sua crítica da vida cotidiana, o pensador encontra o 

negativo na alienação e na dominação e, por outro lado, aponta o positivo na desalienação e na 

apropriação, na possibilidade de outro viver.  

O conflito e o possível emergem numa análise dialética em sentido amplo, não restrito 

apenas ao espaço da fábrica. Assim, Lefebvre, ao reler a obra de Karl Marx, aprofunda as discussões 

sobre o marxismo enquanto abordagem de análise da sociedade contemporânea, propondo o 

entendimento de que 

 

o trabalho, o lazer, a vida familiar e a vida privada formam um todo, que podemos 
nomear “estrutura global” ou “totalidade” na condição de precisar a característica 
histórica, móvel, transitória, dessa certa estrutura. A crítica da vida cotidiana, 
considerada como aspecto de uma sociologia concreta, pode vislumbrar uma 
espécie de pesquisa colocando em perspectiva a vida profissional, a vida familiar e 
as atividades de lazer, em suas múltiplas interferências; com a preocupação de 
destacar o vivo, o novo, o positivo – as necessidades e satisfações válidas – dos 

elementos negativos: das alienações (LEFEBVRE, 195826, p. 51). 
 

Lembremos, nesse entendimento, o operário em construção, e o fato de que a consciência 

social conquistada advém do conhecimento que o operário adquire de sua cotidianidade, de seu 

papel social no trabalho, mas também de sua vida familiar, de sua vida fora da fábrica. Esta é uma 

premissa e um esclarecimento, mas também um alerta teórico e um caminho de investigação da 

sociedade em sua totalidade, como bem clarifica Lefebvre, ao mostrar que  

 

os que partilham do “ponto de vista de classe” esquecem frequentemente que o 
proletariado e a burguesia fazem parte de uma mesma sociedade, muito mais 
complexa que a representação de duas forças opostas, face à face, exteriores uma 
a outra. Até dentro das lutas e dos conflitos de classe, até dentro dos 
antagonismos, a unidade da sociedade não desaparece (e é o que justifica esses 
termos que não terão de outra forma nenhum sentido: “a sociedade”, “a sociedade 

global”, “a sociedade como um todo”, etc.) (LEFEBVRE, 196127, p. 37). 
 

Nossas inquietações de pesquisa sobre a vida cotidiana no bairro de Nova Descoberta 

amparam-se nestes estudos do pensador francês Henri Lefebvre. Suas reflexões apontam para o 

entendimento do cotidiano como categoria de análise importante ao exercício de análise da 
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realidade urbana contemporânea, que se revela e se perpetua no próprio bairro em estudo como 

instância e revelação de uma totalidade. 

Totalidade essa que diz respeito à realidade nas suas dimensões econômica, política, cultural 

e social, denunciando um movimento que, alicerçado em ditames do modo de produção capitalista, 

aponta não apenas para um processo de produção econômica de mercadorias, mas de reprodução 

das relações sociais que permitem o próprio movimento de constituição do ser humano e da 

sociedade. 

No livro Du rural à l’urbain, Lefebvre dedica vários textos à temática da vida cotidiana. No 

capítulo intitulado Introdução à Psicossociologia da Vida Cotidiana, lança o seguinte questionamento: 

“como definir a vida cotidiana?”, para responder, logo em seguida:  

 

ela nos envolve e nos cerca; no mesmo tempo e no mesmo espaço, está em nós e 
nós nela e estamos fora dela, tentando afastá-la, sem cessar, para nos lançar na 
ficção e no imaginário: nunca temos a certeza de sair dela, mesmo no delírio do 

sonho. Cada um a conhece (e só a conhece) e cada um de nós a ignora (LEFEBVRE, 
(2001a28), p. 89).  

 

O referido autor apresenta a vida cotidiana como parte intrínseca de nossa existência como 

ser humano, que se expressa e se constitui no tempo e no espaço, que nos envolve e ao mesmo 

tempo nos assusta, da qual procuramos fugir, sem êxito. Lefebvre ainda afirma que 

 

na vida cotidiana entramos em contato com o mundo humano já realizado, com 
inúmeros objetos produzidos em lugares distantes ou escondidos (as oficinas, as 
usinas) e que se convertem em bens; o conjunto desses bens, eles próprios, se 
oferecem aos ambiciosos e estimulam os desejos; e como tal se recusam e 
continuam inacessíveis. A ciência da realidade social não pode confundir esse 
campo de experiências com a produção e a distribuição, que são aspectos da 
economia política (LEFEBVRE, 2001a

29
, p. 89).  

 

Na publicação de Le temps des méprises, o referido autor ressalta a importância do cotidiano 

como categoria de análise da realidade contemporânea, explicando que 

 

abandonar o cotidiano à trivialidade, colocá-lo fora do pensamento, sobre pretexto 
de que ele é banal, me parece um erro fundamental. O que é mais trivial e banal 
que o trabalho? E, no entanto, chamar o trabalho à linguagem, ao conceito, 
formular o conceito, e ainda, ao mesmo tempo, criticá-lo, pode ser superá-lo –, isso 
foi uma tarefa teórica séria, aquela de Marx. Da mesma forma, nada de mais banal, 
mais trivial que o sexo. Chamar o sexo e a sexualidade à linguagem, colocá-los ao 
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 Tradução de Borges et al.; no prelo. 
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conceito não é em vão. Transportar o cotidiano à linguagem e ao conceito não me 
parece nenhum pouco inútil (LEFEBVRE

30
, 1975, p. 205).  

 

No trecho assinalado, o pensador francês aponta para a riqueza do potencial investigativo 

que se esconde e se revela na vida cotidiana, devendo esta ser compreendida para além das 

características econômicas e políticas da realidade social, mas estando vinculada também ao mundo 

humano em seus desejos, realizações e necessidades mais íntimas. 

Na obra Critique de la vie quotidienne, o autor levanta os pressupostos de uma teoria da 

cotidianidade como resultado de suas próprias inquietações sobre o tema. Esta obra foi escrita em 

três momentos: o Volume I: introduction (1958); Critique de la vie quotidienne II: fondements d’une 

sociologie de la quotidienneté (1961); e Critique de la vie quotidienne III: de la modernité au 

modernisme (pour une métaphilosophie du quotidien) (1981). Nos três volumes, o autor levanta um 

conjunto de conceitos e pressupostos teórico-metodológicos acerca do estudo da vida cotidiana, 

fruto de suas reflexões diante das transformações econômicas e políticas vivenciadas na sociedade 

mundial no século XX, especialmente no período posterior à Segunda Grande Guerra.  

Como parte dessas reflexões, Lefebvre (1975, p. 207) explica a necessidade de análise da vida 

cotidiana para além de uma filosofia do cotidiano, mas assentada em pressupostos teóricos que 

ultrapassem o “o horizonte filosófico extra-cotidiano para abordar o cotidiano nele mesmo”. Nesse 

sentido, ele levanta o cotidiano como categoria rica de possibilidades de análise, explicando que 

  

o cotidiano se mostra como resultado do mundo da mercadoria, quer dizer das 
correntes e equivalências, factíveis ou reais, entranhadas na uniformidade sobre as 
diferenças aparentes das coisas; o cotidiano aparecia também como o programa do 
capitalismo e do Estado que organizam a vida cotidiana, porque eles organizam a 
sociedade de consumo. A esse propósito, eu lembro que introduzi esse termo de 
“sociedade de consumo”, mas de uma maneira um pouco diferente (LEFEBVRE, 

197531
, p. 207).  

 

Tais premissas teóricas, de forte conteúdo analítico, expõem nossa intenção teórico-

metodológica de buscar o entendimento da vida cotidiana como caminho de crítica do contraditório 

e da alienação, do possível e da desalienação, na sociedade capitalista contemporânea. Caminho que 

se inicia, conforme esclarece Lefebvre (196132, p. 17), pela adoção de estratégias de conhecimento 

da cotidianidade e da sociedade inteira, pois, como chama a atenção, “não há conhecimento da vida 

cotidiana, nem da sociedade, nem da situação da primeira na segunda, nem de suas interações, sem 

uma crítica radical de uma ou de outra e inversamente”.  
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Para isso, portanto, necessário se faz compreender a vida cotidiana em seu lado negativo, a 

atual sociedade de consumo, programada, dirigida e assentada em valores individuais, e seu lado 

positivo, a possibilidade de apropriação do tempo e do espaço de um indivíduo e de uma 

coletividade. Sendo assim, o caminho de análise é aquele do conhecimento e da crítica da vida 

cotidiana, lembrando que essa somente pode ser definida, como afirma Lefebvre (1961), como nível 

da prática social na totalidade. 

Contribuindo a esse debate, José de Souza Martins, em sua obra A Sociabilidade do Homem 

Simples (2012), reafirma a potencialidade do cotidiano como categoria de análise importante na 

busca do entendimento dos diferentes espaços e tempos presentes na realidade atual, que se 

descortina numa modernidade anômala, questionável, desigual, que pode e deve ser abordada a 

partir da vida cotidiana do homem simples, desconhecido e comum, chamando a atenção para o fato 

de que, 

 

se a vida de todo dia se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto 
de referência das novas esperanças da sociedade. O novo herói da vida é o homem 
comum, imerso no cotidiano. É que no pequeno mundo de todos os dias está 
também o tempo e o lugar da eficácia das vontades individuais, daquilo que faz a 
força da sociedade civil, dos movimentos sociais (MARTINS, 2012, p. 52). 

 

O contexto teórico assinalado fundamenta uma possibilidade de análise que nos aproxime do 

humano simples em sua essência dialeticamente conflituosa e contraditória em seus desejos e 

perdas, realizações e frustações, possibilidades e alienações. Este enquanto ser individual e coletivo, 

arraigado num tempo e espaço que se confunde e se mescla entre presente, passado e futuro.  

O exercício de reflexão em direção ao homem simples nos aproxima, deste modo, do 

movimento da história, que se apresenta e se articula numa modernidade permeada pela 

convivência entre espaços e tempos diferenciados e justapostos na realidade contemporânea, 

alicerçando e definindo a cidade a partir de um conjunto de relações sociais que a caracterizam como 

construção humana. Carlos demonstra, a partir da realidade das grandes cidades,  

 

continuidades e descontinuidades que se combinam como consequência das 
transformações na relação espaço/tempo urbanos traduzidos nos ‘lugares da 
metrópole’ sob a forma de rupturas de ritmo, da realização desigual do poder, das 
relações entre classes diferenciadas, que se traduzem em movimentos de 
construção e transformação, lidas na morfologia urbana e passíveis de serem 
apreendidas na vida cotidiana (CARLOS, 2007, p. 11). 

 

Nesse contexto, conforme esclarece Lefebvre (1958; 1961; 1970; 1981), Martins (2012) e 

Carlos (2001), não é possível investigar a vida cotidiana por ela mesma, isolada como realidade 

romantizada ou negativa, mas somente inserida no processo de produção do espaço urbano 
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contemporâneo. Este processo revela simultaneidades de diferentes espaços e tempos dessa 

dinâmica que é econômica, política, cultural e social, anunciando estratégias de reprodução 

capitalista, mas também de reprodução da vida social em suas múltiplas facetas, especialmente 

aquelas das trocas e das sociabilidades em construção. 

Por isso, procuramos entender a proposição de Lefebvre ao anunciar e discutir o Bairro e 

Vida de Bairro (2001), pois esse possui potencial reflexivo para nos possibilitar a compreensão da 

cidade em sua multiplicidade de espaços e tempos que compõem a reprodução da vida social, 

revelada e assentada na vida de bairro, que aqui se afirma como revelação da vida social urbana. 

Entendimento do bairro como núcleo importante da vida urbana, onde os indivíduos vivenciam 

cotidianamente o espaço e o tempo na cidade (LEFEBVRE, 2001a; 1974).  

Sendo assim, temos aí um duplo e simultâneo movimento: primeiro, aquele que, 

percorrendo o bairro, nos aproxima da cidade enquanto espaço urbano histórico em permanente 

construção, onde o processo de produção social do espaço aponta para ações e eventos dos 

diferentes momentos de ruptura e transformação do cotidiano; segundo, aquele que, mergulhando 

na vida cotidiana, nos possibilita a reflexão acerca das contradições e das possibilidades, das 

pluralidades e das singularidades no âmbito da construção da identidade de bairro. No âmbito dessa 

discussão, frisamos também a importância e a contribuição da teoria dos momentos, proposta por 

Lefebvre (1961). Momentos que demonstram as rupturas e as mudanças no processo de reprodução 

social, como espaços e tempos da vida cotidiana em sua dialética de reconstrução permanente. Isto 

porque, de acordo com o que explica Lefebvre, 

  

concebemos o ‘momento’ em função de uma história, aquela do indivíduo. Nós 
consideramos que essa história é, até certo ponto (muito estreita, muito mais do 
que a nova ordem), sua obra, na qual ele se reconhece, mesmo confusamente. A 
história do indivíduo na sua cotidianidade não se separa do social, nem esta obra 
estreita e limitada de outras obras mais amplas. Contudo, a teoria dos momentos 
coloca entre parênteses estas implicações. Ela procede, como toda teoria, de uma 
abstração legítima, para evidenciar seu objeto. Por outro lado, ela examina o 
‘momento’ em geral, e ‘os momentos’ particulares em sua relação com a vida 
cotidiana (LEFEBVRE, 1961

33
, p. 344). 

 

Esse caminho traçado nos aproxima, portanto, do processo de produção do espaço do bairro 

de Nova Descoberta, nos aproximando das trocas e das sociabilidades que estão atreladas às 

relações sociais vivenciadas entre indivíduos que comungam interesses, conflitos, certezas e 

desafios, visíveis em práticas cotidianas reveladoras dos usos e significados dos espaços apropriados 

para a vida, numa dinâmica que constitui a identidade e a alma do lugar da vida cotidiana na cidade, 

como revelação da construção da vida social urbana em sua complexa e dialética realidade. 
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Por que essa importância e esse interesse? Porque aí vemos a possiblidade de compreensão 

do texto social que é a cidade, expresso em uma linguagem rica de sinais, signos e símbolos, prenhes 

de expressões e significados que traduzem a riqueza e o potencial da vida cotidiana enquanto campo 

de investigação da realidade atual (LEFEBVRE, 1978, 2001a). Premissas teóricas de um programa que 

torne possível a crítica da vida cotidiana, como discute Lefebvre no texto Os possíveis, no final do 

volume I da obra Crítica da vida cotidiana (1958). O programa de uma Crítica da vida cotidiana se 

alicerça, assim (LEFEBVRE34, 1958, p. 266-267), a partir das seguintes premissas:  

 

 pela necessidade de análises espaço-temporais de confrontação entre a vida 

moderna, o passado e o possível, que se revela no método regressivo-

progressivo;  

 pela emergência de um debate que leve em consideração as oposições e os 

contrastes entre pares dialéticos que compõem a realidade, como dominação-

apropriação, moderno-tradicional, público-privado, rural-urbano, bairro-cidade; 

cidade-subúrbio;  

 pelas discussões sobre as múltiplas dimensões que compõem e expressam a 

realidade humana em sua totalidade, como a dimensão sociológica, filosófica, 

histórica, geográfica; e da busca do debate e da crítica acerca da divisão e da 

investigação parcelar e especializada da matéria humana, em que única ciência 

não tem condições de abarcar.  

 

Por isso, nosso estudo se estrutura a partir da realidade atual do Bairro e da Vida de Bairro 

em Nova Descoberta, para então buscar o entendimento dos diferentes momentos históricos de 

construção dessa realidade e, somente assim, nesse percurso, propor uma análise dessa realidade 

enquanto objeto teórico possível.  

Esta análise, sendo dialeticamente construída, parte da dinâmica das relações simultâneas e 

conflituosas de uma realidade que se estrutura entre duplos, ou seja, entre pares dialéticos que a 

produz e a revela na inter-relação entre o moderno e o tradicional, o rural e o urbano, o bairro e a 

cidade, revelando a necessidade de um suporte teórico-metodológico que ultrapasse a visão parcelar 

dessa realidade e utilizando, de forma dialética, o conhecimento produzido por diferentes disciplinas, 

tais como Arquitetura e Urbanismo, Sociologia, Geografia, História, dentre outras. 

No âmbito dessa proposta, entendemos que o foco precisa estar no indivíduo enquanto ser 

social e histórico e nas contradições que cercam seu viver na cidade. Viver em uma realidade de 
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conflitos que somente pode ser dialeticamente ultrapassada pelo conhecimento da totalidade dos 

fenômenos sociais e do homem total como possibilidade de um ser humano que conhece e critica as 

alienações e limitações de sua realidade social, em busca do exercício de compreensão e realização 

de sua própria história. Afinal, como chama a atenção Lefebvre, 

 

dessa “matéria humana”, o estudo da vida cotidiana faz seu próprio objeto. Ela a 
estuda nela mesma e em suas relações com as formas diferenciadas, superiores, 
que ela suporta. E é assim que ela contribuirá com a apreensão do “conteúdo total” 
da consciência; ela aportará essa contribuição ao esforço em direção a uma 
apreensão do conjunto da totalidade – a realização do homem total (LEFEBVRE, 
1958

35
, p. 267). 

 

A partir dos pressupostos teóricos levantados, tornamos a vida cotidiana fio condutor de um 

debate acerca da vida social urbana, particularmente no que se refere à construção do Bairro e a 

Vida de Bairro em Nova Descoberta. Um trabalho de pesquisa que se avoluma pelo estudo do bairro 

e da vida cotidiana como categorias de análise, e que se amplia e se consolida na compreensão do 

espaço público na realidade atual da vida cotidiana que se desenrola em nossos bairros.  

Nesse caso, embora entendamos que o espaço público não tem o mesmo enfoque dado ao 

bairro e à vida cotidiana, o situamos na pesquisa também como categoria de análise pela 

contribuição e importância aos caminhos de investigação. Por isso, a seguir, uma reflexão sobre o 

espaço público e como ele adentra a pesquisa.  

 

1.4 OS ESPAÇOS PÚBLICOS E O HABITAR 

 

Para a discussão sobre os espaços públicos e o habitar como elementos importantes na 

construção e na elucidação do bairro e da vida de bairro, observemos o fragmento do poema a 

seguir, escrito por Drummond. 

 

O carro, a jardineira, a calçada, 
 
No momento, a situação nas calçadas de Copacabana está mais ou menos refletida 
neste diálogo de mil vozes: 
— Ei, tira essa jardineira daí. 
— Pra botar cano no lugar dela? 
— Tira também o carro, ué. 
— Pra botar aonde? Noutra calçada? 
— Melhor deixar a jardineira e o carro, cada um na sua fatia de calçada. 
— E o pedestre? 
— Esse já foi tirado há muito tempo. 
— E por que não o carro, a jardineira e o pedestre, com lugares marcados? 
— Precisa deixar espaço pros carrinhos de bebê.  
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— Bebê ainda não é pedestre. 
— Mas babá é. 
— Então vamos repartir a calçada entre o carro, a jardineira, o pedestre, o bebê e a 
babá. 
— Deixando uma área pras cadeiras dos bares de praia, no calçadão. 
— Assim não dá. Só se houver revezamento. 
— E meu pequinês, onde é que meu pequinês vai parar quando tiver necessidade? 
— Afinal de contas, a calçada é ou não é do povo? 
— Não. É dos bacanas que moram nos edifícios e não deixam a gente estacionar na 
calçada. 
[...] 
(DRUMMOND, 2014, p. 34). 
 

O fragmento apresentado do diálogo de mil vozes, revela diferentes interesses e conflitos 

pelo uso da calçada em um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Os conflitos estão expostos sem 

solução, porque não há consenso no entendimento do que fazer, pois todos querem moldar a 

calçada à sua necessidade e ao seu desejo.  

O poema, quando evidencia variados interesses e disputas em torno da calçada, ressalta 

aspectos relacionados à vida social de nossas cidades, especialmente no que diz respeito a conflitos 

emergentes na convivência e no contato entre indivíduos de uma mesma cidade, bairro ou rua. 

Expressa, portanto, choque de interesses que estão no cerne da dimensão urbana e política da 

calçada enquanto espaço público, numa discussão que ultrapassa e vai além da concepção que a 

concebe apenas como espaço físico e geométrico de nossas cidades.  

Sobre a reflexão em torno das dimensões que compõem o espaço público, Paquot (2009, p. 

04) explica que há diferenças entre o espaço público e os espaços públicos, pois enquanto o primeiro 

não tem caráter geográfico ou territorial, se referindo à esfera pública e ao lugar do debate político e 

da prática democrática, como instância da comunicação e da circulação dos diversos pontos de vista; 

o segundo termo diz respeito aos lugares acessíveis aos habitantes na cidade, como ruas, praças, 

pátios, avenidas, jardins, parques, dentre outros, sendo então físicos, localizados, delimitados 

geograficamente e chamados também de espaços livres, lugares públicos ou ainda lugares urbanos.  

Ótica de discussão que revela variadas dimensões de análise do espaço público, nos 

remetendo aos estudos de Arendt (2010, p. 61), quando explica que o termo ‘público’ implica dois 

fenômenos inteiramente relacionados, mas não idênticos: primeiramente, “que tudo o que aparece 

em público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível” (ARENDT, 2010, p. 

61); em segundo lugar, que “o temo ‘público’ significa o próprio mundo, na medida em que é comum 

a todos nós e diferente do lugar que privadamente possuímos nele” (ARENDT, 2010, p. 61).  

Ainda segundo Arendt (2010), a condição humana ganha corpo e movimento quando o 

sentido do público se coletiviza e, mais ainda, se politiza, estabelecendo um debate sobre usos e 

significados do espaço público a partir da compreensão do direito a esse espaço, esse como o direito 
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de uma coletividade assentada na pluralidade social consolidada a partir das relações de convivência 

e de sociabilidade do indivíduo na cidade.  

A relação entre espaço público e domínio – ou esfera pública – se descortina nesse caminho 

de investigação. Pressuposto de uma discussão sobre o espaço público para além de sua dimensão 

física, localizada, formal ou planejada, mas também pelas relações e conteúdos que suscitam seus 

significados a partir das experiências de vida dos indivíduos. Pretensão de análise centrada na práxis 

dos sujeitos sociais envolvidos, buscando o entendimento da realidade dos espaços públicos na 

atualidade, em suas múltiplas dimensões, encarando, a partir do que expõe Pasquot (2009), os 

espaços públicos, mas sem desconsiderar a sua dimensão como espaço público. 

Entendemos que o diálogo do poema se insere neste contexto teórico, pois evidencia quando 

muitas vozes entram em conflito defendendo opiniões e interesses individuais, demonstrando 

aspectos da problemática atual sobre a dimensão e o uso dos espaços públicos em nossas cidades, 

quando esses são capturados por lógicas individualizadas e mercantilizadas que o suprimem de seu 

significado mais proeminente: a oportunidade e a experiência da relação, do contato, da convivência 

e do exercício da vida pública na cidade. Conforme ressalta Gomes (2010, p. 164), ao afirmar que “o 

espaço público é [...] a mise-em-scéne da vida pública, desfile variado de cenas comuns onde nos 

exercitamos na arte da convivência”. 

O referido autor também analisa o espaço público pela possibilidade da relação e não apenas 

da forma e da localização, demonstrando que, se este permite o encontro e a convivência, não se 

refere apenas à questão da proximidade, mas a uma relação dialética entre sujeitos, pois o espaço 

público se destaca como “ordem social e liga-se à ideia de um espaço de usos que nem sempre são ou 

podem ser definidos antecipadamente em relação a uma forma e a uma função inicial” (GOMES, 

2010, p. 133-134).  

Ideias, portanto, que enfatizam o espaço público como sentido e concretude da convivência, 

lugar das práticas e da manifestação da sociabilidade, anunciando que as ruas podem significar muito 

mais do que o ir e vir de carros, as calçadas muito mais que a separação entre a casa e a rua ou o 

canteiro que deixa de ser apenas o divisor entre dois sentidos da rua. Da mesma maneira, praças, 

quadras, campos de futebol podem permitir o lazer, o encontro, as trocas, a interação permanente 

entre amigos ou vizinhos que compartilham o mesmo espaço e tempo. 

O espaço público deve ser investigado, assim, a partir das relações, experiências e eventos 

que produzem o próprio espaço urbano. Premissa que, ao focá-lo como espaço social, insere a 

sociedade no centro do debate, expressando os conflitos e as possibilidades da dinâmica de 

apropriação e/ou dominação desses espaços.  

Nesse contexto, a sociabilidade adentra também o centro da reflexão sobre o espaço público 

como elemento de aproximação entre o espaço urbano e a esfera pública. A sociabilidade, conforme 
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explica Leite (2007), constitui práticas interativas que dão sentido e concretude à vida cotidiana 

pública, não devendo ser excluída do debate acerca do espaço público na atualidade, pois, conforme 

argumenta o citado autor, 

 

os limites e diferenças entre um espaço urbano e um espaço público podem 
contribuir para que seja compreendida a dupla inserção conceitual entre espaço e 
sociabilidade pública, entendendo aqui essa sociabilidade de modo amplo, como 
práticas interativas – conflitivas ou não – que ocorrem na vida cotidiana pública. 
[...] uma noção de espaço público que não inclua as práticas interativas entre os 
agentes envolvidos na construção social do seu espaço seria apenas uma noção 
que se estaria referindo a um espaço urbano. Inversamente, uma noção que 
prescinda de uma referência espacial para essas ações interativas pode ser 
entendida como uma esfera pública. Quando, portanto, há uma convergência entre 
as categorias espaço e ação, podemos entender que se tem um espaço público, 
formado da interseção entre o espaço urbano e a esfera pública (LEITE, 2007, p. 
287). 

 

Contexto teórico interessante para pensarmos, na atualidade, a vida cotidiana em sua 

relação com os espaços públicos a partir de uma multiplicidade de interpretações que abordam, 

portanto, a sua complexidade, em sua dialética entre o individual e o coletivo, o excluído e o incluído, 

o valor de troca e o valor de uso, o vazio e a festa, cerne de processos de dominação e de 

apropriação, como revelação da dinâmica de construção da vida cotidiana em sua totalidade, tal 

como apontam as reflexões presentes nos estudos de Sobarzo, ao explicar que 

 

podemos pensar a leitura da produção do espaço público em termos da 
dominação, como relações de verticalidade ou processos ‘vindos de cima’ que 
alteram o caráter do público na cidade. No caso da produção e apropriação desses 
espaços pelo uso, as relações podem ser lidas na horizontalidade, como uma 
metáfora de trajetórias do espaço de pessoas, que no seu dia-a-dia, constroem (e 
são construídas), modificam (e são modificadas) e dão (encontram) sentidos ao 
(no) espaço público (SOBARZO, 2006, p. 103). 

 

A dominação do espaço público se mostra especialmente através dos impasses e 

contradições que o destituem do seu sentido coletivo, compartilhado, espontâneo, que produz a 

negação e o estranhamento do indivíduo e provoca o esvaziamento do sentido e das relações que 

estão na essência de sua produção. Conflitos sobre os usos e os significados do espaço público que o 

mostra capturado por ações e decisões do mundo da mercadoria e do consumo, e que em nossas 

cidades se mostram quando são privatizados, destituindo-os de seu caráter coletivo. 

Já a apropriação do espaço público se anuncia quando a reprodução da vida cotidiana ganha 

força e visibilidade nas práticas diárias vivenciadas, possibilitando trocas e convivências que reúnem 

experiências e um modo de vida que constitui o próprio sentido da cidade e da vida social urbana, 

quando o espaço público se produz como lugar de encontros, solidariedades e sociabilidades onde os 
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indivíduos compartilham o significado de suas ruas, avenidas, praças, calçadas, campos de futebol. 

Assim, como anuncia Lefebvre, “ao nosso redor os lugares de passagem e de encontro, a rua, o café, 

as estações, os estádios, têm mais importância e interesse na cotidianidade que o que eles 

representam” (1970, p.92), sendo imprescindíveis à vitalidade e ao movimento da vida social urbana.  

Nesse caminho de investigação, não esqueçamos que o espaço público também pode ser 

compreendido como espaço urbano, porque materializa a cidade enquanto produção socioespacial. 

Mas, não se resume a ele, o ultrapassa, especialmente quando o qualifica a partir da diferenciação 

público-privado, reflexão que nos remete ao espaço público como espaço político, podendo ou não 

exprimir o exercício político de decisão sobre os rumos da cidade, decisão por todos e para todos. 

Ou, em sentido político, quando, ao relacionarmos o público com o Estado, o vemos como espaço de 

representações do poder público na cidade.  

Dessa forma, podemos abordar o espaço público como espaço urbano e político e, mais 

ainda, como espaço de apresentação e vivência da vida social urbana, onde se dá a concretização da 

história individual e coletiva do habitante na cidade, em sua objetividade e subjetividade. Como 

demonstra Carlos, ao asseverar que 

 

o espaço público aparece como o lugar da realização concreta da história individual 
como história coletiva, pela mediação dos lugares de realização da vida. O conceito 
de espaço público, portanto, liga-se a uma práxis determinada, ela própria invadida 
por conteúdos simbólicos. O espaço público revela o uso e este se liga às 
determinações da troca social em sua objetividade-subjetividade, material e 
simbólica (CARLOS, 2011b, p. 132).  

 

No contexto assinalado, e a partir das inquietações motivadoras do trabalho, discutiremos os 

espaços públicos como núcleos de vida social no bairro de Nova Descoberta, não o privilegiando 

apenas pela sua importância na circulação, na localização, sobre a institucionalização do lazer ou 

quanto à manifestação do poder público na cidade, não somente como expressão de um espaço 

concebido e planejado, mas também como revelação de um espaço vivido, na manifestação do 

exercício da coletividade, da decisão política, do encontro, da vida social em suas pluralidades e 

singularidades. Afinal, como afirma Lefebvre, 

 

na rua, e por esse espaço, um grupo (a própria cidade) se manifesta, aparece, 
apropria-se dos lugares, realiza um tempo-espaço apropriado. Uma tal apropriação 
mostra que o uso e o valor de uso podem dominar a troca e o valor de troca. 
Quanto ao acontecimento revolucionário, ele geralmente ocorre na rua. Isso não 
mostra também que sua desordem engendra uma outra ordem? O espaço urbano 
da rua não é o lugar da palavra, o lugar da troca pelas palavras e signos, assim 
como pelas coisas? Não é o lugar privilegiado no qual se escreve a palavra? Onde 
ela pôde tornar-se ‘selvagem’ e inscrever-se nos muros, escapando das prescrições 
e instituições? (LEFEBVRE, 2008a, p. 27-28), 
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A partir das palavras e do pensamento do pensador francês, ampliamos nosso entendimento 

da rua enquanto espaço público privilegiado, a qual demonstra a efervescência de uma cotidianidade 

que se apropria de espaços e tempos da cidade, mostrando possibilidades de um predomínio do 

valor de uso sobre o valor de troca, ou seja, de recrudescimento do protesto, da revolução, de outra 

ordem, de uma lógica diferenciada e de outra leitura da vida cotidiana enquanto rico texto de 

significados. Em direção à concretização do direito à cidade enquanto direito à vida urbana, 

transformada, renovada, como espaço do encontro e da priorização da apropriação e do valor de uso 

(LEFEBVRE, 2001b, p. 118). 

O que nos remete, também, às ideias de Carlos (2011), quando lembra que a apropriação e o 

valor de uso demonstram a importância da dimensão do corpo em seu conjunto de ações, de gestos 

e de linguagem e seus ricos significados na construção de uma realidade em que possa estar 

presente noções de solidariedade, sociabilidade e cidadania. Isto porque, segundo a citada autora, 

 

a vida e as condições de vida se realizam enquanto objetivação prática, revelando 
um espaço-tempo da ação e desvelando o uso como forma de apropriação. A 
apropriação traz consigo a dimensão do corpo, isto é, do espaço-tempo apropriado 
pelo corpo, pelos gestos e pela linguagem que envolve a ação. Por sua vez, a ação 
traz em si a ideia de espaço público da vida coletiva, as formas de comunicação 
pública, em síntese, os usos dos espaços como mediação necessária ao encontro, à 
troca, à sociabilidade que supera a ideia de solidariedade para construir a de 
cidadania (CARLOS, 2011, p.45).  

 

Compreendemos que, na referência de Lefebvre (2008a) à rua como possibilidade de um 

espaço de apropriação e, de Carlos (2011), ao espaço público da vida coletiva, podemos inserir nossa 

discussão sobre a construção do Bairro e da Vida de Bairro em Nova Descoberta, sendo esse um 

caminho de investigação que nos levará à leitura da vida social urbana na atualidade. 

Por isso nosso foco nos espaços públicos, não apenas por se constituírem espaços 

concebidos, pensados, planejados e gestados pelo poder político municipal, mas também pela sua 

potencialidade como espaços vividos, de manifestação e possibilidade da contestação, da denúncia e 

da efervescência da vida social na cidade.  

Tal premissa teórica nos remete ao pensamento de Benjamin (1989) que, em seus estudos 

sobre o flâneur, traz à tona a rua como o espaço privilegiado desse personagem que questiona e 

critica a cidade capitalista em ampla transformação nesse período. Personagem que é resgatado da 

obra do poeta Charles Baudelaire, frisando seu papel de leitor e denunciador silencioso e sensível das 

mazelas de Paris no século XIX. Benjamin (1989, p. 194) retrata a rua como espaço de contemplação 

e de vida do flâneur, afirmando que “as ruas são a morada do coletivo. O coletivo é um ser 

eternamente inquieto, eternamente agitado que, entre os muros dos prédios, vive, experimenta, 

reconhece e inventa tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro paredes”. 
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Ruas como morada do coletivo nos lembram ainda as discussões realizadas por Santos 

(1985), em sua obra Quando a rua vira casa, quando debate a apropriação de espaços urbanos na 

cidade do Rio de Janeiro, comparando os usos e significados dos espaços coletivos destinados ao 

lazer em um bairro tradicional da cidade e em uma área nova de planejamento. Em seu trabalho, 

demonstra a importância das relações de proximidade, de confiança, de trocas para a construção da 

rua como espaço apropriado, de rico significado para a coletividade.  

Dessa maneira, Santos discute a rua enquanto espaço apropriado pela vida social urbana, 

engendrando uma reflexão que a percebe da seguinte forma: 

 

a experiência do espaço urbano fundamenta a intuição de que rua é mais que via, 
trilho ou caminho. Todos sabemos disto, mesmo que não estejamos 
comprometidos com os exercícios de análise e reflexão peculiares aos 
pesquisadores do urbano. Só em mapas, plantas e planos, ruas podem ser vistas 
apenas como meios de circulação entre dois pontos distantes. É claro que elas 
também o são. Podemos medir-lhes o fluxo, avaliar a carga de tráfego que 
suportam, hierarquiza-las, testá-las quanto a vocação circulatória, etc., mas, as ruas 
que não são mais do que vias de passagens estão animadas por um só tipo de vida 
e mortas para todo o resto (SANTOS, 1985, p. 24).  

 

Discussão também empreendida por Jacobs (2007) no seu trabalho sobre morte e vida das 

grandes cidades, quando critica o planejamento urbano desassociado das práticas cotidianas que dão 

significado e concretude aos espaços públicos, como ruas e calçadas. Segundo a autora, 

 

a ruas das cidades servem a vários fins além de comportar veículos; e as calçadas – 
a parte das ruas que cabe aos pedestres – servem a muitos fins além de abrigar 
pedestres. Esses usos estão relacionados à circulação, mas não são sinônimos dela, 
e cada um é, em si, tão fundamental quanto a circulação para o funcionamento 
adequado das cidades. 
 
A calçada por si só não é nada. É uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto 
com os edifícios e outros usos limítrofes a ela ou a calçadas próximas. Pode-se dizer 
o mesmo das ruas, no sentido de servirem a outros fins, além de suportar o 
trânsito sobre rodas em seu leito. As ruas e suas calçadas, principais locais públicos 
de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade, o que lhe vem 
à cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade 
parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona. 
(JACOBS, 2007, p. 29) 

 

Nesse contexto, como o personagem flâneur, colocado por Benjamin (1989), e buscando a 

sensibilidade de que a rua é muito mais que apenas via de circulação, como demonstra Santos (1985) 

e Jacobs (2007), nos posicionamos também como curioso, observador, questionador da realidade da 

cidade atual, especialmente no diz respeito às práticas cotidianas relacionadas aos espaços públicos 

num bairro da capital potiguar.  
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Ao realizarmos esse caminho de reflexão, passamos a investigar o mundo moderno a partir 

da natureza social do espaço, expressa nas diferentes práticas sociais que, cotidianamente, conferem 

variados usos e significados ao espaço, contemplado a partir de uma dupla dimensão: aquela do 

privado, das questões individuais e familiares, que tem a casa como lócus principal; e aquela do 

público, das questões coletivas e políticas, que tem a rua, a calçada, o canteiro como importantes 

exemplos.  

Nesse processo, adjetivamos teoricamente o espaço e, partindo de uma herança grega 

secular, dizemos que da Ágora emerge o espaço público como contraponto ao espaço privado. 

Relações e experiências vivenciadas que se manifestam também como representações simbólicas 

orquestradas a partir da constituição da Ágora, ou seja, como espaço de diálogo e de direito que, 

nascido na Grécia antiga, compõe o par dialético – privado e público – que dá sentido e concretude à 

cidade. Pensamento este que não desconsidera as contradições e os conflitos de uma sociedade 

desigual, como também ocorreu com o Ágora, quando nem todos tinham o direito de participar. 

Carlos (2011b, p. 126) discute a essência do espaço público a partir dos mitos de Héstia e 

Hermes36, mostrando como estes nos ajudam a dimensionar o espaço público para além da esfera 

pública, pois “a representação em seu sentido subjetivo ilumina as modalidades da práxis orientada 

pela relação dos indivíduos com o espaço”. Para isso, Carlos aponta para a ideia de que 

 

com o mito de Héstia e Hermes aparece o espaço de representação que revela o 
plano mental constituído a partir de elementos objetivos e prático do vivido. Trata-
se do ato fundamental de construção objetiva do espaço como momento 
necessário da produção/reprodução da vida, que se desenvolve e se desdobra ao 
longo da história civilizatória, transformando-se. Apesar de se referir ao mundo 
natural – o mito contempla e aponta uma inteligibilidade do mundo sem 
mediações – ele já traz em si elementos importantes que fundam a relação social 
do indivíduo com o espaço pela mediação de relações sociais mais amplas que 
marcam a realização da vida (CARLOS, 2011b, p. 126).  

 

Assim, os dois mitos permitem perceber o antagonismo, não totalmente contraditório, mas 

dialeticamente construído, entre a produção do espaço e a produção da vida enquanto construção 

da história do indivíduo e, ao mesmo tempo, a história da coletividade, ou seja, a história da própria 

sociedade humana.  

Afinal, conforme assinala Carlos (2011b, p. 129), a indissociabilidade entre espaços privados 

e públicos destaca-se a partir de diferentes formas de apropriação, “enquanto momentos 

                                                           
36

 Segundo Kury (2001), o mito de Hermes revela que este “aparece nas lendas principalmente como mensageiro de Zeus e 
das divindades infernais, [...] era o protetor dos comerciantes e dos ladrões, e guiava os viajantes” (p. 194), já o mito de 
Héstia retrata que esta é considerada “deusa da lareira e sua personificação, [...] e era a única divindade que nunca se 
afastava do monte Olimpo; lá em sua imobilidade, Héstia era o centro da devoção divina e o símbolo do lar e da família, da 
mesma forma que as lareiras domésticas eram o centro religioso das casas dos homens” (p. 196). 
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privilegiados que constituem a identidade cidadão/cidade como relação contraditória: o dentro e o 

fora, o individual e o coletivo, o protegido e o violento”.  

Apropriando-se diferentemente de espaços públicos e privados, a população cria 

representações e significados importantes à compreensão da relação e da identidade cidadão-

cidade. E, em relação aos espaços públicos, estes constituem e revelam a magnitude das relações 

sociais, a partir da construção da história individual e coletiva como condição importante à existência 

do par cidadão-cidade.  

Nesse contexto, pensemos na realidade atual dos espaços públicos em nossas cidades e nas 

modificações em seus sentidos e usos mais proeminentes como espaço das relações de convivência e 

de sociabilidade. Realidade motivada por um processo de dominação desses espaços, que se veem 

incorporados às contradições e conflitos do espaço urbano contemporâneo, em que o valor de troca 

se impõe sob o valor de uso, enaltecendo a vida privada em suas alienações e acomodações. 

Processo que ganha maior visibilidade numa cidade marcadamente construída como espaço 

do negócio, da mercadoria e do esvaziamento dos sentidos e das ações da vida pública. Antagonismo 

latente entre os espaços públicos e privados, em que o segundo captura o indivíduo e, ao mesmo 

tempo, enfraquece a vida pública na cidade, como explica Lefebvre, ao mostrar que, 

 

em sua poltrona, o homem privado – que não se sente mais cidadão – assiste ao 
universo sem tomar para si o universo e sem ter se preocupado com ele. Ele 
observa o mundo. Ele se mundializa, mas enquanto um puro e simples olhar. Ele 
ganha um “saber”. Mas em que consiste exatamente esse saber? Ele não consiste 
em um verdadeiro conhecimento, nem um poder sobre coisas vistas, nem em uma 
participação real nos eventos. Ele tem uma modalidade nova de olhar: um olhar 
social colocado sobre a imagem das coisas, mas reduzidas à impotência, à detenção 
de uma falsa consciência e de um quase-conhecimento, a não-participação. Esse 
olhar, mas não sobre esse olhar, se distanciam à consciência real, o poder real, a 
participação real (LEFEBVRE, 1961

37
, p. 93-94).  

 

Concomitantemente a esse processo, há uma valorização crescente dos espaços privados e 

semi-públicos, materializando um modo de vida que se realiza a partir da disseminação de shoppings, 

condomínios fechados, clubes, em detrimento de trocas e convivências em campos de futebol, 

praças, ruas e calçadas. Realidade que reduz a vida pública e esvazia o espaço público, ao mesmo 

tempo que enaltece a vida privada, descolando o indivíduo da possibilidade de construção de sua 

própria história, num processo de alienação que leva ao desconhecimento e a não-participação na 

vida social urbana. Premissas estas discutidas por Lefebvre (1961), e retomada por Monte-Mor, 

quando nos mostra que 

 

                                                           
37

 Tradução de Sara Andrade. 
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a vida privada é quando você sai do universo (no mundo contemporâneo cada vez 
mais difícil) de uma vida pública. No caso da cidade isso é muito marcado: a cidade 
como espaço do encontro e do convívio, hoje, nos obriga cada vez mais a nos 
fecharmos na vida privada, fugindo do encontro e do espaço público. A vida 
privada é privada de quê? No argumento de Lefebvre é muito simples: é privada da 
vida. A vida, no sentido social e humano mais intenso, está cada vez mais ausente. 
Cruelmente ausente, é o termo que ele usa. Ela é privada da realização de si 
mesma, como possibilidade de viver criticamente a totalidade do cotidiano, e 
privada, na maioria das vezes, de fazer pessoalmente sua própria história (MONTE-
MOR, [2006?]). 

 

Se a valorização do espaço e da vida privada despontam como uma realidade em nossas 

cidades, podemos, por outro lado, também observar em determinados bairros da cidade realidades 

diferentes, em que práticas cotidianas apontam a resistência e a permanência de antigas práticas 

cotidianas ligadas, de alguma forma, a usos e apropriações dos espaços públicos. Experiências em 

que ruas, calçadas e canteiros são espontaneamente e criativamente inseridos na construção da 

cotidianidade, sendo espaços públicos voltados aos encontros, à convivência, às trocas e às 

sociabilidades dos moradores em suas relações de vizinhança como indício de um contraponto e de 

uma possibilidade da vida social na cidade. 

No contexto desse enfoque dado ao espaço público, ampara-se nosso estudo do Bairro e da 

Vida de Bairro em Nova Descoberta: uma análise dialeticamente construída a partir dos conflitos e 

das possibilidades que estão no cerne da dinâmica de apropriação e dominação desses espaços e de 

seu papel na configuração da vida social, retratada nos lugares do encontro, da festa, da 

sobrevivência, ou seja, lugares das trocas sociais que consolidam a identidade local através das 

experiências individuais e coletivas.  

Pensemos, no contexto em discussão, na rua e na calçada como possibilidade do encontro e 

da reunião. Muito além da função objetiva desses espaços, eles podem ser apropriados a partir de 

variados significados e representações, o que acontece quando a calçada deixa apenas de ser o 

espaço da passagem e da separação entre a rua e a casa, para se destacar como lugar da conversa e 

do encontro. Da mesma forma quando a rua, muito mais que espaço de circulação de transportes e 

pessoas, se destaca como espaço da festa, da contestação, do protesto, da manifestação da 

religiosidade e da cultura.  

Examinemos também o outro lado dessa dinâmica, quando espaços públicos são 

negligenciados e esvaziados em seus sentidos mais proeminentes, quando a sociabilidade 

desaparece e ele deixa de ter sentido e significado para os indivíduos. Nesse caso, ruas e avenidas 

são transformadas apenas em espaços de circulação do trânsito, e praças e campos de futebol são 

abandonados ou dominados a partir de usos privativos, perdendo seu caráter coletivo e espontâneo. 

Entendemos que, seguindo esta linha de discussão, podemos afirmar que a relação espaços 

públicos e vida social urbana encontra seu sentido e sua materialidade numa cidade que é o espaço 
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das contradições e dos conflitos, mas também dos encontros e das festas que reúnem as pessoas em 

coletividade. Uma realidade em que a pluralidade eclode como direito e circunstância essencial da 

vida social que no bairro se desenrola.  

Daí a emergência do texto de mil vozes e da compreensão de que a obra humana ganha, na 

atualidade, um conjunto de distorções viabilizadas pelo predomínio de referenciais ligados ao fetiche 

do dinheiro, do ter e do poder que se manifesta na cidade mercadoria, onde o morar, o estudar, o 

lazer, o ter saúde, o ir e vir, o vestir-se, são definidos pelo valor de troca. Assim, perde-se no caminho 

o sentido da cidade enquanto obra do coletivo, do compartilhado, da pluralidade, criando desafios 

urgentes para se pensar a cidade e sua vida cotidiana.  

Nesse sentido, compreendemos que a vida cotidiana também se revela nos diferentes 

tempos e espaços que se manifestam nas formas e nas relações sociais vivenciadas nos espaços 

públicos do bairro de Nova Descoberta, em uma dinâmica que expressa variados modos de uso e 

qualificação desses espaços. Por isso, apontamos que essa dinâmica é uma representação 

importante do Bairro e da Vida de Bairro, sendo elemento imprescindível, tanto à compreensão de 

como vivem os moradores, quanto à análise da sociedade urbana contemporânea.  

Compreendemos que a relação da cotidianidade com os espaços públicos no bairro de Nova 

Descoberta pode ser focada a partir desse contexto, havendo aí a possibilidade de um duplo 

movimento de análise: aquele que o entende como parte de uma totalidade onde estão expressas as 

questões teórico-práticas levantadas, inclusive discutindo o processo de urbanização e seus impactos 

e transformações na relação do morador com os espaços públicos locais; e aquele que o perceba 

também a partir dos movimentos de insurgências e de resistências do bairro como núcleo social de 

trocas, em que relações de vizinhança e de sociabilidade estejam atreladas a possibilidade de 

apropriação cotidiana dos seus espaços públicos e da influência de tais relações na construção do 

Bairro e da Vida de Bairro.  

No contexto assinalado, estamos diante das contradições e das mediações que 

dialeticamente marcam a produção do espaço urbano, revelando as simultaneidades entre os 

processos de dominação e apropriação dos espaços públicos na cidade contemporânea e no bairro 

de Nova Descoberta, pois como argumenta Sobarzo, 

 

O espaço urbano exprime a relação entre a dominação e a apropriação. Constitui-
se como um campo moldado pelas ações do Estado e dos extratos sociais que 
representa, do ponto de vista da dominação, mas que também permite a 
apropriação definida pelo uso no processo da reprodução da sociedade, expresso 
na vida cotidiana e capaz de criar novas possibilidades (SOBARZO, 2006, p. 93). 

 

Por isso, a partir das representações criadas, entendemos que os espaços públicos do bairro 

em tela podem ser interpretados como possibilidades de um movimento concreto de um habitar em 
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seu sentido amplo, que ultrapassa o sentido de Héstia, da lareira, da casa, e descobre o movimento, 

a ousadia, a possibilidade do encontro em Hermes, no lado de ‘fora’: na calçada, no canteiro, na rua, 

na praça, no campo de futebol.  

Assim, conforme expõem Lefebvre (1961), Carlos (2011b) e Monte-mor ([2006?]), a discussão 

realizada sobre os espaços públicos aguçam nosso olhar sobre a forma como as pessoas vivem no 

bairro e sobre os usos que conferem à rua, à calçada, ao canteiro, à praça, ao campo de futebol e à 

quadra, produzindo significados que os extrapolam como espaço concebido e geométrico e destaca-

os como espaços vividos em que se transformam cotidianamente. Por isso a sua importância para a 

visibilidade do Bairro e da Vida de Bairro que dão existência e concretude à Nova Descoberta na 

cidade de Natal. Realidade urbana contemporânea instigante no que se refere à vida social moderna, 

como explica Gomes, ao dizer que, 

 

nas sociedades urbanas e democráticas, um lugar privilegiado de exposição são os 
espaços públicos. O atributo da visibilidade é, portanto, central na vida social 
moderna e se ativa e se exerce pela existência dos diferentes espaços públicos. 
Dessa maneira, as dinâmicas que afetam a visibilidade, aquilo que se exibe, o 
público que observa, tudo isso deve ser reunido na compreensão da vida social 
(GOMES, 2013, p. 23).  

 

Este é o contexto de nossa análise sobre o espaço público e a importância de sua discussão 

na construção da pesquisa em andamento, pois, entender as práticas cotidianas ligadas aos espaços 

públicos do bairro e situá-los como elementos da construção da vida de bairro, nos aproximará das 

questões que envolvem as contradições e os conflitos, as singularidades e as pluralidades, as 

resistências e as possibilidades do bairro de Nova Descoberta em sua totalidade. 

Caminho de análise que nos aproxima também da discussão que perpassa a temática do 

Habitar, presente na obra do filósofo alemão Martin Heidegger (2006), tendo em vista que esse autor 

influenciou o debate de vários pensadores sobre a questão, inclusive Lefebvre (1961), trazendo a 

temática à tona na análise da realidade contemporânea de nossas cidades e de seu cotidiano.  

Convém enfocar, nessa questão, a diferença entre o habitat e o habitar, pois, embora 

pareçam ter o mesmo significado e indicar um mesmo processo, possuem definições e referências 

antagônicas, conforme demonstrado na obra de Heidegger e Lefebvre. Ambos apontam para a pouca 

expressividade e para a limitada dimensão do habitat enquanto conceito de entendimento da 

sociedade contemporânea, sendo que Heidegger explica o entrelaçamento entre o construir, o 

habitar e o pensar, afirmando: 

 

parece que só é possível habitar o que se constrói. Este, o construir, tem aquele, o 
habitar, como meta. Mas nem todas as construções são habitações. Uma ponte, 
um hangar, um estádio, uma usina elétrica são construções e não habitações; a 
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estação ferroviária, a autoestrada, a represa, o mercado são construções e não 
habitações. Essas várias construções estão, porém, no âmbito de nosso habitar, um 
âmbito que ultrapassa essas construções sem limitar-se a uma habitação. Na 
autoestrada, o motorista de caminhão está em casa, embora ali não seja a sua 
residência; na tecelagem, a tecelã está em casa, mesmo não sendo ali a sua 
habitação. Na usina elétrica, o engenheiro está em casa, mesmo não sendo ali a sua 
habitação. Essas construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem de 
certo modo habita e não habita, se por habitar entende-se simplesmente possuir 
uma residência (HEIDEGGER, 2006, p. 125). 

 

O referido autor acena para a proximidade e o entendimento do conceito de habitat como 

expressão da simples habitação, construção para esse fim, ao mesmo tempo que ressalta a maior 

amplitude do conceito de habitar, mostrando que, embora algumas construções não sejam 

habitações, estas podem ser apreciadas e entendidas como habitar, pois permitem o abrigo, o 

aconchego, o vivido. 

Lefebvre (2008a, p. 78) também evidencia elementos dessa discussão ao analisar a oposição 

entre o habitar e o habitat. Para isso, designa o habitat de “pseudoconceito caricatural” que, de 

caráter “redutor, pôs de lado e literalmente entre parênteses, o habitar”. Critica, portanto, o habitat 

pela sua “função simplificada, restringindo o ‘ser humano’ a alguns atos elementares: comer, dormir, 

reproduzir-se”. Censura ainda o pensamento urbanístico que, a partir do final do século XIX, colocou 

na obscuridade o habitar. Para Lefebvre, a ideologia e a prática do habitat 

 

chegava inclusive a reprimir as características elementares da vida urbana, 
constatadas pela ecologia mais sumária: a diversidade das maneiras de viver, dos 
tipos urbanos, dos ‘patterns’, modelos culturais e valores vinculados às 
modalidades ou modulações da vida cotidiana. O habitat foi instaurado pelo alto: 
aplicação de um espaço global homogêneo e quantitativo obrigando o ‘vivido’ a 
encerrar-se em caixas, gaiolas, ou ‘máquinas de habitar’ (LEFEBVRE, 2008a, p. 78). 

 

Realizando tais críticas, o referido autor aponta para novos caminhos de análise em torno do 

habitar, destacando que, “para reencontrar o habitar e seu sentido, para exprimi-los, é preciso 

utilizar conceitos e categorias capazes de ir aquém do ‘vivido’ do habitante, em direção ao não-

conhecido e ao desconhecido da cotidianidade”. 

Nesse momento, frisa o caminho teórico aberto por Heidegger em torno dessa discussão, 

quando o mesmo se dirige às palavras do poeta Holderlan: “o homem habita como poeta”. 

Comentando tais palavras, Lefebvre (2008b) afirma que apenas no habitar reside a relação do ‘ser 

humano’ com a natureza e com seu próprio ‘ser’ e que, para além da necessidade de edificar e 

morar, é necessário a relação com o imaginário, com o transcendente, e que isto somente é possível 

 

na morada e no habitar, do templo e dos palácios à choupana do lenhador, à 
cabana do pastor. A casa e a linguagem são os dois aspectos complementares do 
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‘ser humano’. Acrescentemos: o discurso e as realidades urbanas, com suas 
diferenças e relações, secretas e/ou evidentes. O ‘ser humano’ (não dizemos o 
homem) só pode habitar como poeta. Se não lhe é dado, como oferenda e dom, 
uma possibilidade de habitar poeticamente ou de inventar uma poesia, ele a 
fabricará a sua maneira. Mesmo o cotidiano mais irrisório retém um vestígio de 
grandeza e de poesia espontânea, exceto, talvez, quando não passa de aplicação da 
publicidade e encarnação do mundo da mercadoria, a troca abolindo o uso, ou o 
sobredeterminando (LEFEBVRE, 2008b, p. 79). 

 

É compreensível, nesse contexto, o pensamento e a influência do pensamento de Heidegger 

na discussão que realiza Lefebvre em torno do habitar. Ao mesmo tempo, quando o referido 

pensador francês realiza estas discussões e estabelece vínculos entre os conceitos de habitar e de 

cotidiano, assinala a importância dos dois conceitos para análise da sociedade contemporânea.  

Outras questões sobre o habitar precisam ainda ser destacadas para um melhor 

entendimento da temática. Uma delas é levantada por Heidegger, quando afirma que 

 

habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer pacificado na liberdade de 
um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O traço fundamental do 
habitar é esse resguardo. O resguardo perpassa o habitar em toda a sua amplitude. 
Mostra-se tão logo nos dispomos a pensar que ser homem consiste em habitar e, 
isso, no sentido de um de-morar-se dos mortais sobre essa terra (HEIDEGGER, 
2006, p.129). 

 

Discutindo esse resguardar, o autor alemão aponta para a quadratura, ou seja, para os 

quatro elementos desse resguardar: o céu, a terra, os divinos e os mortais, chegando mesmo a 

afirmar (2006, p.130) que “os mortais habitam resguardando a quadratura em sua essência”. Ilustra 

a discussão relatando de maneira interessante o caso de uma casa camponesa típica da Floresta 

Negra, pois nela, esclarece (2006, p.139), “um habitar camponês ainda sabia construir há duzentos 

anos atrás”. 

O que nos parece? Que o autor procura evidenciar que, sabendo habitar, pode o camponês 

construir resguardando a quadratura, ou seja, guardando o céu, a terra, o divino e o mortal, o que 

lhe permite desprender-se de possíveis prescrições ou imposições técnicas e econômicas que o 

distanciaria da casa como abrigo e morada. Apropriando-se da quadratura, pode, então, habitar 

como poeta e, através do vivido como caminho da identidade formada, torna-se livre para buscar e 

vivenciar sua própria essência como mortal nesta terra. 

Apoiando-se no pensamento de Heidegger, Lefebvre enriquece a discussão se ocupando da 

reflexão sobre o habitar na cidade contemporânea e ressaltando seus diferentes significados 

teóricos. Uma de suas propostas de análise surge quando discute a situação das moradias de 

Pavillonaire, na França do período pós-guerra (LEFEBVRE, 1978). Essas compreendiam a proposta de 
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construção de casas individuais em subúrbios, em contraste com os grandes bairros de blocos 

residenciais coletivos, disseminados no período posterior à Segunda Guerra. 

Propondo e executando uma pesquisa acerca do tema Pavillonaire, se reporta à análise do 

habitar, proposta por Heidegger, como referencial primordial de discussão, criticando a dimensão 

técnica e positivista de segmentos do urbanismo moderno, que se preocupam apenas com o habitat. 

Propõe uma reflexão sobre o habitar na cidade e no cotidiano que se consolida na 

contemporaneidade. Ressalta, ainda, a necessidade de aproximação entre este conceito e o de 

apropriação, quando afirma que  

 

o espaço do Pavillonaire permite certa apropriação pelo grupo familiar e pelos 
indivíduos de suas condições de existência. Eles podem modificar, acrescentar ou 
excluir, sobrepor o que lhes tem sido fornecido ao que provém deles mesmos: 
símbolos, organização. Seu ambiente é revestido assim de sentido para eles, tem 
um sistema de significado, e inclui duplo sistema: semântico e semiológico, nas 
palavras e nos objetos (LEFEBVRE, 2001a

38
, p. 173). 

 

Ora, o habitar desponta, nesse contexto, como elemento que entrelaça a reflexão em pauta 

sobre a construção do bairro e da vida de bairro, pois, ampliando o sentido do habitar e focando-o 

para além da casa e da morada em si, podemos inseri-lo na discussão sobre a apropriação e a 

dominação dos nossos espaços públicos em sua relação próxima e essencial com a vida social urbana 

que se desenrola em nossos bairros. 

Tal entrelaçamento teórico nos permite pensar a possibilidade do exercício de habitar o 

bairro quando, nesse, a vida social está assentada em condições que permitem a apropriação dos 

espaços de referência para a vida de bairro em sua dinâmica cotidiana. Nesse contexto, o habitar o 

bairro se expressa também nos usos e nos significados da relação dos moradores com os espaços 

públicos locais, tornando-os importantes núcleos de vida social que referenciam e sustentam a vida 

de bairro. Assim, para pensarmos a ideia do habitar o bairro, urge focarmos a vida cotidiana que 

estrutura a vida social a partir da apropriação dos espaços públicos, quando estes extrapolam seu 

sentido como espaço geométrico e concebido, e se destacam como espaço percebido e vivido.  

Discussão que se amplia quando pensamos o habitar o bairro no tocante à existência de 

outros espaços que não sejam apenas públicos, focando-os também como núcleos de vida social em 

sua diversidade, são eles: as igrejas, as associações, as mercearias, as escolas, ou ainda o Batalhão, o 

Cemitério e o Morro.  

Compreendemos que os caminhos teóricos empreendidos estão relacionados aos estudos de 

Lefebvre sobre a produção do espaço (2013) em sua tríade conceitual de análise: o espaço 

concebido, percebido e vivido. Ponto, então, a ser debatido a seguir. 

                                                           
38

 Tradução de Sarah Andrade. 
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1.5 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E A TRÍADE CONCEITUAL DE ANÁLISE 

 

Sabemos que compreender a sociedade contemporânea passa necessariamente pela busca 

de caminhos teóricos que forneçam condições de análise de uma realidade conflituosa e 

contraditória, forjada nos ditames da reprodução do modo de produção vigente, o Capitalismo, e, 

por isso, amalgamada em pares dialéticos que anunciam as condições de sua existência, tais como 

real-virtual, excluído-incluído, moderno-tradicional, público-privado. 

Tal tarefa aponta para a proeminente necessidade de análise do processo de produção do 

espaço, em que seja focalizado o imbricamento entre esse e o tempo, como evidência das 

transformações atuais, pelas quais passa o espaço urbano e rural, mundial e local, público e privado. 

Henri Lefebvre discute, em várias de suas obras, a dinâmica do espaço e de sua reprodução, 

destacando a prática social e o processo de produção do espaço a partir da dialética de construção 

do espaço social. A partir dessa ideia, Lefebvre (2013, p. 94) afirma que, “o espaço social é o espaço 

da sociedade, da vida social. O homem não vive unicamente por palavra; cada ‘sujeito’ se situa em 

um espaço onde se reconhece ou se perde, um espaço desfrutar ou modificar”. 

Dessa forma, Lefebvre (2013) propõe o entendimento da noção de espaço para além dos 

determinantes econômicos da realidade, mas em sentido filosófico amplo, numa ênfase ao social e 

ao espaço das práticas sociais, ou seja, ao cotidiano. O que requer também um novo pensar sobre a 

ideia de produção do espaço, o que implica, segundo o mesmo, 

 

tomar como referência a reprodução das relações de produção, e não a produção 
no sentido restrito dos economistas, isto é, o processo da produção das coisas e de 
seu consumo. Portanto, o espaço da produção, nesse sentido amplo, implicaria e 
conteria em si a finalidade geral, a orientação comum a todas as atividades na 
sociedade neocapitalista. O espaço seria, desse modo, uma espécie de esquema 
num sentido dinâmico comum às atividades diversas, aos trabalhos divididos, à 
cotidianidade, às artes, aos espaços efetuados pelos arquitetos e pelos urbanistas, 
seria uma relação e um suporte de inerências na dissociação, de inclusão na 

separação (LEFEBVRE, 2013, p.48). 
 

Nesta linha de discussão, a produção do espaço contempla um processo dialeticamente 

inserido no conjunto da sociedade como desenvolvimento de uma atividade social, na qual toda 

sociedade produz ‘seu’ espaço ou, talvez, toda a sociedade produz ‘um’ espaço (LEFEBVRE, 2008b, p. 

55). Ideia desenvolvida por Carlos (2011a, p. 17), quando afirma que “o ato de produzir é o ato de 

produzir o espaço – isto é, a produção do espaço faz parte da produção das condições materiais 

objetivas da produção da história humana”. 

No âmbito dessa compreensão, Lefebvre (2013) propõe uma leitura da dinâmica de 

produção do espaço em sua essência dialética e histórica, a partir de um conjunto de conceitos que 
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orientam sua apreensão em nível teórico-prático, geral-particular, abstrato-concreto. Proposta essa 

denominada tríade conceitual de análise, a partir das seguintes premissas: 

 

a prática espacial, que engloba produção e reprodução, lugares especificados e 
conjuntos espaciais próprios a cada formação social, que assegura a continuidade 
numa relativa coesão. Essa coesão implica, no que concerne ao espaço social e à 
relação de cada membro de determinada sociedade ao seu espaço, ao mesmo 
tempo uma competência certa e uma certa performance. As representações do 
espaço, ligadas às relações de produção, à “ordem” que elas impõem e, desse 
modo, ligadas aos conhecimentos, aos signos, aos códigos, às relações “frontais”. 
Os espaços de representação, apresentam (com ou sem código) simbolismos 
complexos, ligados ao lado clandestino e subterrâneo da vida social, mas também à 
arte, que eventualmente poder-se-ia definir não como código do espaço, mas 
como código dos espaços de representação (LEFEBVRE, 2013, p. 92).  

 

O processo de produção do espaço requer, então, o entendimento de três conceitos 

fundamentais: as representações do espaço, o espaço de representações e as práticas espaciais, 

inseridos em um movimento simultâneo e contraditório entre as representações e as diferentes 

espacialidades, as quais se dão na relação entre os sujeitos sociais e o espaço físico, ou melhor, a 

segunda natureza produzida. Como esclarece Lefebvre (2013), ao explicar que 

 

 as representações do espaço correspondem ao espaço dominante, ou seja, 

aquele pensado e executado por cientistas, planejadores e tecnocratas, e que, 

em sua essência é o espaço abstrato, concebido por uma ordem distante;  

 os espaços de representação dizem respeito ao espaço dominado, que é aquele 

vivido através de imagens e símbolos, sendo a própria prática social e cotidiana, 

e, por isso, é o espaço vivido de uma ordem próxima; e  

 as práticas espaciais estão relacionadas à projeção sobre o terreno, ou meio 

físico, da prática social, assim exprimindo os processos de produção e 

reprodução, sendo meio/estratégia de decifração/análise do processo da 

produção do espaço.  

 

Para Lefebvre (2013), o espaço social em produção não se explica por um destes conceitos, 

mas pela simultaneidade de dimensões ou lógicas, a qual engendra sua produção dialética. Nesta 

dinâmica emergem contradições entre o espaço concebido e vivido, entre a ordem distante e 

próxima, entre o constructo mental e social, que estão na essência do espaço diferencial. 

Nascimento, em sua análise dessas premissas teóricas, explica que  
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o que ocorre é um processo de simultaneidade de lógicas, a partir do 
entendimento de que o espaço abstrato possui contradições que se expressam no 
confronto entre a lógica regida pelo concebido e a apropriação feita por essa 
lógica, a partir da complexidade apresentada pelo espaço social, regido pela prática 
cotidiana, do espaço tido como vivido. Dessas contradições emerge o espaço 
diferencial (NASCIMENTO, 2013, p. 53, grifo do autor). 

 

O espaço diferencial nos mostra a tríade de análise da produção do espaço como uma 

dinâmica de convergência de lógicas diferenciadas, as quais necessitam ser discutidas pelas 

simultaneidades de arranjos e eventos que estão relacionados às contradições socioespaciais 

dialeticamente produzidas entre o quantitativo e o qualitativo, o valor de troca e o valor de uso, o 

dominado e o apropriado, o funcionalizado e o espontâneo. Contexto teórico levantado por Lefebvre 

quando argumenta que, no âmbito das contradições do espaço emerge o espaço diferencial, pois 

 

a oposição entre valor de troca e valor de uso, que em princípio não é senão um 
simples contraste ou contrariedade, vem a assumir depois um caráter dialético. 
Tentar mostrar que a troca absorve o uso é uma maneira incompleta de substituir 
uma oposição estática por uma dinâmica. O uso reaparece em conflito agudo com 
a troca no espaço porque implica ‘apropriação’ e não ‘propriedade’. Contudo, a 
apropriação implica tempo (ou tempos), ritmo (ou ritmos), símbolos e uma prática. 
Quanto mais funcionalizado está um espaço – quanto mais se encontra dominado 
pelos ‘agentes’ que o manipulam e o tornam monofuncional –, menos se presta a 
apropriação. Por que? Porque se situa fora do tempo vivido, tempo diversificado e 
complexo experimentado pelos usadores (LEFEBVRE, 2013, p. 389). 

 

A oposição dialética entre o valor de uso e de troca encontra-se no cerne da explicação e da 

superação da dialética entre apropriação e dominação, mote para a análise da produção do espaço e 

da compreensão do espaço diferencial como espaço das contradições e possibilidades do espaço que 

é, ao mesmo tempo, concebido, percebido e vivido, como um espaço síntese que expressa a 

conquista do direito às diferenças, às resistências, às pluralidades, que escapam ao homogêneo e ao 

abstrato, e se firma como possibilidade real. 

Podemos nos utilizar destes preceitos para análise da dialética da produção do espaço que 

aprovisiona formas e conteúdos à Nova Descoberta como manifestação do Bairro e da Vida de Bairro 

na capital potiguar, e aí estamos diante de constatações teórico-práticas importantes aos caminhos 

de nossa investigação: 

 

 primeiro: o bairro, na contemporaneidade, apresenta uma realidade 

socioespacial que tem sua essência na dinâmica histórica entre a construção, 

simultânea e contraditória, de seu espaço percebido, vivido e concebido, sendo 

preconizado por uma ordem próxima e distante no âmbito das decisões e ações 
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daqueles que o pensam de forma abstrata, e dos anseios, dilemas e ações 

daqueles que o constroem cotidianamente; 

 segundo: o estudo da vida cotidiana a partir da dinâmica de produção do espaço 

requer o entendimento na relação empreendida entre uma ordem próxima e 

distante, em aproximações e rupturas que sustentam e manifestam a própria 

vida de bairro; 

  terceiro: há que se destacar que, investigado a partir de uma ordem próxima e 

distante, deve o bairro ser analisado no âmbito de uma totalidade que diz 

respeito ao espaço urbano contemporâneo em produção. Premissa de um 

estudo que se consolida a partir da relação cidade-bairro. 

 

Compreendemos que estes preceitos reafirmam o potencial de análise do bairro enquanto 

caminho teórico-metodológico para chegar ao entendimento do processo de produção do espaço 

urbano em sua complexidade, via análise da dinâmica socioespacial que condiciona e é condicionada 

em seu cotidiano. Dito isso, ressaltamos a necessidade teórica de não perdermos de vista o 

imbricamento posto na relação entre as ordens próxima e distante, pois essas se produzem como 

relação entre a cotidianidade e a totalidade, como uma realidade única, pois, conforme apontam 

Limonad e Lima (2003, p. 24), 

 

é na inter-relação entre a reprodução do cotidiano e da totalidade que podemos 
encontrar os primeiros traços da correlação entre ordem próxima e uma ordem 
distante, que interagem, entre si – na medida em que historicamente, mesmo 
antes do capitalismo, a reprodução da família (relações sociais de reprodução) 
interferiria na divisão social do trabalho e na organização social (relações de 
produção) e vice-versa. 

 

Estas reflexões amparam-se e expressam-se, assim, no método dialético de investigação que 

é pautado nas contradições e conflitos da sociedade, historicamente produzida por sujeitos sociais 

que produzem o espaço a partir das relações que travam entre si e com a natureza. Nessa dinâmica 

de produção do espaço reproduzem tanto o modo de produção como a própria sobrevivência 

através da reprodução das relações sociais.  

Ainda sobre o uso do espaço como categoria conceitual de análise, urge também considerá-

lo, a partir da compreensão de Santos (1999, p. 51), como “um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 

mas como o quadro único no qual a história se dá”.  

Relacionamos esse sistema de ações e de objetos ao caráter social do espaço e da 

reprodução da sociedade em seus múltiplos aspectos, em que eventos e formas do espaço 
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percebido, vivido e concebido transparecem na materialidade da dinâmica social como evidência da 

concretude das relações sociais no espaço.  

Nesse sentido, temos na dinâmica de produção do espaço urbano da cidade de Natal e de 

seus bairros, mais precisamente no campo empírico de nossa investigação, Nova Descoberta, uma 

série de transformações que se entrelaçam, e ao mesmo tempo se repelem, (re)produzindo 

continuadamente uma nova cidade e um novo cotidiano, ou seja, novos momentos de reprodução 

da vida cotidiana.  

Tais pressupostos nos encaminham à compreensão de que o enfoque dado ao cotidiano 

como campo de investigação da realidade socioespacial anuncia uma leitura da cidade a partir do 

vivido, do concebido e do percebido, pois, como nos chama a atenção Seabra,  

 

o cotidiano é ao mesmo tempo abstrato e concreto; institui-se e constitui-se a 
partir do vivido. Com isso ele traz o vivido ao pensamento teórico e mostra aí uma 
certa apropriação do tempo, do espaço, do corpo e da espontaneidade vital. 
Apropriação esta sempre em vias de expropriação. O cotidiano, ele próprio, é uma 
mediação entre o econômico e o político, objetivação de estratégias do Estado no 
sentido de uma gestão total da sociedade; lugar de realização da indústria cultural 
visando os modelos de consumo, no que se destaca o papel da mídia. Enfim, no 
cotidiano, entre o concebido e o vivido, travam-se as lutas pelo uso, sempre 
envolvendo as particularidades na direção e com o sentido de firmarem-se como 
diferença (SEABRA, 1996, p. 77). 

 

Por isso propomos uma análise da vida cotidiana como estratégia teórica para alcançarmos o 

entendimento da cidade em seu sentido mais proeminente: aqueles dos impasses e das fragilidades 

inerentes à sua condição de espaço urbano em produção. Antagonismos esses que demonstram 

processos de controle e resistência, expropriação e insurgência, mostrando, como nos indica Seabra 

(1996, p. 73), que a cidade é concebida e é vivida nas contradições dialéticas entre a sua dominação 

pelo valor de troca, expresso na técnica, na organização, na racionalidade que expropria o cidadão e, 

por outro lado, a sua apropriação pelo valor de uso, que inclui o afetivo, o imaginário, o sonho, o 

corpo, o prazer.  

Nisso, focalizamos a vida cotidiana como o momento de nossas vidas em que está expresso, 

tanto nosso papel como produtor de materiais, coisas, mercadorias, quanto a nossa produção como 

seres humanos, em que são estabelecidas as relações sociais caracterizadoras de nossa existência e 

de nossa condição de humanidade. Essa referência, pertinente ao termo produção, ressalta a sua 

abrangência como elemento do cotidiano que destaca uma dinâmica que vai muito além de um 

mero ato de produção de mercadorias, de coisas, pois, como assinala Lefebvre, 

 

a produção não se reduz à fabricação de produtos. O termo designa, de uma parte, 
a criação de obras (incluindo o tempo e o espaço sociais), em resumo, a produção 



92 
 

‘espiritual’, e de outra parte, a produção de ‘ser humano’ por si mesmo, no 
decorrer do seu desenvolvimento histórico. Isso implica a produção de relações 
sociais. Enfim, tomado em toda a sua amplitude, o termo envolve a reprodução. 
Não há apenas reprodução biológica (e consequentemente aumento demográfico), 
mas também reprodução material dos utensílios necessários à produção, 
instrumentos técnicos e, ainda, reprodução das relações sociais (LEFEBVRE, 1991, 
p. 37, Grifos do autor). 

 

Como evidência e condicionante de um processo histórico de produção do espaço, o 

cotidiano apresenta, assim, as relações sociais que engendram diferentes feições socioespaciais que 

deram forma e conteúdo aos variados momentos históricos de construção social do bairro, 

mostrando que mudanças na ótica capitalista de reprodução da sociedade se anunciam em 

modificações no próprio significado econômico, político, cultural e social da vida cotidiana local. 

Isso nos leva a ressaltar o caráter dialético que acompanha a produção socioespacial do 

bairro de Nova Descoberta e da cidade de Natal, numa dinâmica que expressa os conflitos 

produzidos entre o moderno e o tradicional, o incluído e o excluído, o novo e o velho como evidência 

de uma totalidade que se instaura historicamente no terreno. 

Tal dinâmica transparece também na presença de velhos agentes e eventos, rugosidades que 

testemunham tempos históricos pretéritos, pois, como afirma Santos (1999, p. 113), “as rugosidades 

nos trazem os restos de divisões do trabalho já passadas [...], os restos dos tipos de capital utilizados 

e suas combinações técnicas e sociais com o trabalho”.  

As rugosidades discutidas por Santos nos colocam diante da questão do tempo e das 

diferentes temporalidades, expressando a configuração de uma cidade produzida por tempos e 

ritmos diferenciados que se contrapõem e se aproximam na configuração de uma realidade urbana 

existente entre tempos lentos e rápidos, como demonstra Santos (2001), e tempos cíclicos e lineares 

(1961), conforme discute Lefebvre. 

A fim de situarmos melhor essas questões, enfocamos o caráter conflituoso dessa dinâmica 

de produção socioespacial, pois como parte integrante da produção do espaço sob a ótica capitalista, 

a cidade revela as contradições inerentes ao processo de desenvolvimento da sociedade, 

demonstrando, como destaca Carlos (1994, p. 26), que “a produção espacial é desigual, na medida 

em que o espaço é fruto da produção social capitalista que se realiza e se reproduz desigualmente”. 

Nesse sentido, precisamos discutir o quadro de conflitos e desigualdades socioespaciais 

pertinentes ao papel do bairro de Nova Descoberta no contexto da reprodução capitalista no qual se 

insere a cidade de Natal. Para isso, torna-se necessário entendê-la a partir da dinâmica de 

reprodução contemporânea das grandes metrópoles, como espaços de valorização e concentração 

das atividades de comércio, de serviços, de tomadas de decisão, e aí então compreender as 

transformações mais recentes que vem ocorrendo na sua realidade e na relação cidade-bairro.  
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Nessa dinâmica urbana convém destacarmos a realidade diferenciada dos bairros existentes, 

quando, por exemplo, camadas mais pobres da população têm dificuldade de inserção nos tempos 

rápidos e lineares que a modernidade procura impor. Assim, frisamos o processo de valorização e de 

especulação imobiliária que, encarecendo o solo, pode excluir o acesso por segmentos mais pobres 

da população, a exemplo da instalação de empreendimentos comerciais e de serviços de grande 

porte que, tendo estratégias mais ousadas na ‘conquista’ do consumidor, podem ‘apagar’ do bairro 

pequenos comerciantes e prestadores de serviços, como o dono da mercearia ou o vendedor 

nômade de frutas. 

Todavia, se esses são elementos de uma ordem distante que concebe o espaço sob a ótica da 

reprodução capitalista, não esqueçamos a simultaneidade de produção de um espaço vivido 

enquanto uma ordem próxima, em que afloram resistências e insurgências de uma mesma realidade, 

de um mesmo cotidiano: como a do grande supermercado representado pelo cartão de crédito e da 

mercearia que persiste com o fiado e com a caderneta; ou ainda como a vitrine de marcas famosas 

ao lado da costureira tradicional da comunidade. 

No contexto assinalado acerca da dinâmica de produção do espaço emergem nossas 

principais questões de discussão sobre a construção do Bairro e da Vida de Bairro em Nova 

Descoberta, pressupostos para alicerçar nossos caminhos de investigação sobre a vida social urbana 

na contemporaneidade. Trilhas de um estudo fundamentado em nossa intenção de encontrar novas 

descobertas em bairro(s) e vida(s) de bairro, no âmbito da construção da vida social urbana e dos 

dilemas e possibilidades do processo de reprodução social da cidade de Natal na atualidade. 

Encontrar novas descobertas sobre o Bairro e a Vida de Bairro é, portanto, uma inquietação e 

um propósito deste trabalho. Para tanto, iniciemos por conhecer a realidade atual do nosso campo 

empírico em estudo, no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II – NOVA DESCOBERTA NA ATUALIDADE 

 
Desenho de José Clewton do Nascimento, gentilmente cedido ao trabalho. 
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CAPÍTULO II – NOVA DESCOBERTA NA ATUALIDADE 

 

 

2.1 UM BAIRRO E DIFERENTES REFERÊNCIAS SOCIOESPACIAIS 

 
O correio e a prefeitura diz que é Nova Descoberta, mas 
não é não, é Morro Branco... (M13) 

 

Neste capítulo, nosso principal objetivo é apresentar a realidade atual de Nova Descoberta 

enquanto bairro da capital potiguar. Para isso, partimos da compreensão de que temos um bairro 

produzido no movimento simultâneo e dialético do seu espaço concebido-percebido-vivido.  

Nessa dinâmica, a produção e a inter-relação do espaço, em sua tripla dimensão, dá forma e 

conteúdo à Nova Descoberta em sua face institucionalizada e delimitada, mas também concreta e 

vivida, evidenciando a emergência de uma cotidianidade que alimenta, permanentemente, a 

construção de referenciais socioespaciais a partir do amadurecimento de sentimentos de identidade 

e de pertencimento dos moradores com o bairro.  

Por isso, iniciamos com a fala de uma moradora que, veementemente, contestou morar no 

bairro Nova Descoberta, afirmando que morava no bairro Morro Branco. Conflito iminente porque, 

do ponto de vista institucional, seu endereço residencial assinala uma rua e número localizado em 

Nova Descoberta e Morro Branco não constitui um bairro da cidade, apenas uma localidade. No 

entanto, do ponto de vista de suas experiências e vivências cotidianas, seu endereço está errado: a 

moradora identifica Morro Branco como bairro em que reside. Sua voz, como tantas outras ouvidas, 

nos conduzem a reflexões acerca da construção dos referenciais que sustentam as noções de 

pertencimento e de identidade do indivíduo com seu espaço de vida na cidade. Mostra-nos que o 

bairro Nova Descoberta apresenta uma homogeneidade em termos de delimitação e 

institucionalização que é contestada pelos moradores, sendo, então, um espaço de diferenças que 

teimam em se afirmar. 

Na verdade, Nova Descoberta e Morro Branco correspondem aos dois núcleos de ocupação 

inicial da área onde se localiza nosso campo empírico em estudo, sendo este um aspecto 

interessante acerca do processo de ocupação dessa área da cidade, haja vista as evidências da 

existência desses diferentes referenciais socioespaciais de identidade no bairro: o ser de Nova 

Descoberta e o ser de Morro Branco. Revelação de que o sentimento de pertencimento ao bairro 

Nova Descoberta não está presente em toda a área do bairro, diferindo-o da localidade de Morro 

Branco. E o que seria a localidade Morro Branco, especialmente no contexto do bairro Nova 

Descoberta? 
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Ora, destacamos anteriormente a compreensão do bairro como núcleo de vida social 

privilegiado no estudo da cidade (LEFEBVRE, 2001a) e como unidade básica de planejamento 

urbanístico do poder público municipal, conforme atesta o Plano Diretor do município de Natal 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 1994). Agora, inserimos a questão da localidade nessa 

discussão, pois ela se refere tanto a uma institucionalização oriunda da visão e das ações do poder 

público municipal acerca do espaço urbano, quanto uma área de identidade e de características 

peculiares na cidade e no bairro no qual está inserida.  

No documento Proposta para atualização dos limites dos bairros da cidade do Natal 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 1990), a localidade é definida como “uma área pertencente a 

um ou mais bairros, de nomenclatura popular e características socioculturais consolidadas através do 

tempo, de dimensões reduzidas, limites indefinidos e infraestrutura insuficiente para sua 

consolidação como bairro”.  

No caso do bairro Nova Descoberta, há uma localidade presente na sua área, Morro Branco, 

que se estende para mais dois bairros: Tirol e Lagoa Nova, assim como, em outros bairros da cidade, 

há também outras localidades, ponto que elucidaremos mais adiante. 

A definição de localidade emerge na discussão sobre o planejamento urbano da cidade nos 

anos 1990, momentos de estudo e planejamento do Plano Diretor de Natal (PDN) de 1994. Na época, 

profissionais de diferentes áreas, vinculados ao Instituto de Planejamento Urbano de Natal (antigo 

IPLANAT)39 e à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (SEMPLA), se debruçaram 

sobre a questão dos bairros na cidade, e elaboraram uma proposta para regulamentação e 

delimitação dos mesmos.  

Tal proposta da Prefeitura Municipal do Natal (1990) subsidiou o texto e as decisões do Plano 

Diretor de 1994, marcando até os dias atuais o traçado e a nomenclatura dos bairros da cidade. Dele 

emergiram 35 bairros dos 36 hoje existentes, sendo que apenas o bairro do Planalto foi criado 

posteriormente.  

Dialogamos com uma arquiteta e urbanista40, representante das secretarias municipais 

participantes da elaboração da proposta. A entrevistada afirmou que, 

 

sobre as localidades, não pudemos as considerar como bairros, apesar de tentar 
respeitá-las como espaço de vivências, afirmando que, por exemplo, em tais 
bairros, há tais localidades. E Morro Branco está, desde o momento da construção 
da delimitação, como localidade nos bairros de Nova Descoberta, Tirol e Lagoa 
Nova.  

                                                           
39

 O IPLANAT foi criado, em 1984, sob a forma de autarquia municipal e vinculado à SEMPLA. Na década de 1990, este 
órgão foi acoplado à ECO NATAL - Fundação do Meio Ambiente do Natal, originando a Secretaria Especial de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB). Nos anos 2000, esta secretaria adquire autonomia orçamentária e oficializa a 
denominação Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 
40

 Entrevista realizada em 2014. 
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Tais constatações apontam, pela Prefeitura Municipal do Natal, o reconhecimento de Morro 

Branco como localidade e não como bairro institucionalizado. Situação que marca a atual realidade 

local, evidenciando uma contradição latente na existência de Nova Descoberta: o fato de que o 

bairro concebido e delimitado é contestado pelos moradores locais, que o diferenciam do bairro 

experimentado cotidianamente, havendo, então, dois espaços de identidade a partir da existência 

dos dois referenciais socioespaciais construídos. 

Percorrendo o bairro e escutando seus moradores, notamos indícios desses diferentes 

referenciais. Quando indagados sobre o nome do bairro onde moravam, estes moradores afirmavam 

de forma clara e objetiva: “claro que moro em Nova Descoberta” (M13) e “moro em Morro Branco” 

(M13). Além disso, nos chamou a atenção o fato de que alguns moradores apontaram para um 

sentimento de discriminação entre uma área e outra, especialmente quando nos disseram que: “o 

povo daqui diz que mora em Morro Branco porque é mais chique dizer assim, mas não é não, é Nova 

Descoberta” (M4), como demonstração de um conflito, ora latente, ora evidente.  

Também buscamos conhecer, junto aos moradores, as imagens mais representativas do 

bairro onde afirmam morar. O resultado mostrou que os entrevistados que dizem morar em Nova 

Descoberta usaram imagens diferentes daqueles de Morro Branco. Por exemplo: o 7º BECOM e a 

imagem de Nossa Senhora de Fátima (Figura 1) foram citados como referências importantes de Nova 

Descoberta, enquanto que a escola e creche Casa da Criança e a Associação Celso Sales (Figura 2) se 

destacaram como imagens de Morro Branco.  

 

Figura 1 - Diferentes referências de Nova Descoberta: A) o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, entre a Av. Cel. Norton 
Chaves e a R. Djalma Maranhão; B) a imagem de Nossa Senhora de Fátima, em um dos canteiros da Av. Brigadeiro Gomes 

Ribeiro 

  
Fonte: A e B – Acervo da autora, 2014 

 

A B 
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Figura 2 - Diferentes referências de Morro Branco: A) o Centro Social Celso Sales, na Av. Xavier da Silveira; B) a Casa da 
Criança de Morro Branco, no cruzamento das Av. Bernardo Vieira e Rui Moreira 

  
Fonte: A e B – Acervo da autora, 2014 

 

Um ponto de aproximação entre as duas referências citadas foi o Morro (Figura 3), pois 

antigos moradores destacam a contemplação do verde da vegetação, o uso das trilhas para a praia, 

as brincadeiras das crianças, a coleta de frutas, dentre outros aspectos, como hábitos e costumes 

marcantes na constituição da cotidianidade local, justificando a existência do Morro como elemento 

importante na construção da história dos dois núcleos iniciais de ocupação: Nova Descoberta e 

Morro Branco.  

 

Figura 3 - O Morro no horizonte leste do bairro 

 
Fonte: Sara Andrade, 2015 

 

Notamos, assim, que Nova Descoberta e Morro Branco evocam marcos naturais e sociais 

como referências, manifestando sentimentos de identidade e de pertencimento que parecem 

constituir diferentes formas de apropriação do bairro, como se, no imaginário dos moradores locais, 

eles construíssem limites diferentes daqueles estipulados pelo poder público municipal.  

Sobre esses limites imaginados, questionamos junto aos moradores a localização e a 

delimitação do lugar onde moram. E aí, a Rua da Saudade se destacou como limite entre as duas 

A B 
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referências. Desta rua para o sentido norte emergiu Morro Branco; para o sentido sul, Nova 

Descoberta. Segundo afirmou um morador local: “é a Rua da Saudade que separa Morro Branco e 

Nova Descoberta” (M13). 

Ao longo dos caminhos de pesquisa, nos deparamos, além das entrevistas, com dois 

trabalhos relativos à dinâmica de construção de Nova Descoberta e de Morro Branco como espaços 

de vida do indivíduo na cidade: o cordel Nova Descoberta em versos (OLIVEIRAb, 2011), de autoria de 

um antigo morador; e o estudo de conclusão do curso de graduação em Ciências Sociais Morro 

Branco: cenários-histórias-memórias (BARROS, 1999), também de autoria de um morador41.  

Pessoas e costumes, trabalhos e decepções, esperanças e conflitos, histórias e memórias 

estão no centro da discussão travada pelos dois autores, cada um a seu estilo, cada qual com seu 

objetivo. E uma verificação interessante se confirmou ao nos debruçarmos sobre os dois trabalhos: a 

evidência de dois referenciais socioespaciais interessantes na cidade, as identidades daqueles que 

dizem morar em Nova Descoberta e daqueles que dizem morar em Morro Branco. 

Reunindo, então, o conteúdo oriundo da pesquisa de campo e bibliográfica, montamos um 

mapa com a espacialização do bairro de Nova Descoberta e suas diferentes referências 

socioespaciais (Mapa 3). 

 

  

                                                           
41

 Trabalhos a serem discutidos e aprofundados mais adiante. 
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MAPA 3 - Nova Descoberta/Morro Branco: primeiras impressões e referências socioespaciais
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e IDEMA (2006), pesquisa de campo e BARROS (1999). Fonte das imagens: acervo da autora e Google Maps. Produzido por Francis L. B Silva, 2016.
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Quando reunimos os elementos advindos de nossa pesquisa sobre as duas referências 

socioespaciais no bairro e a espacializamos (Mapa 3), nos deparamos com algumas constatações 

interessantes: o fato de haver duas áreas bem definidas espacialmente, que parecem extrapolar os 

limites estipulados pelo poder público municipal, pois algumas referências estão localizadas fora dos 

limites oficiais. Como se os limites planejados para o bairro institucionalizado não coincidissem com o 

espaço vivido e percebido pelos moradores, que parecem não ter se apropriado desses limites e 

entrassem, portanto, em conflito com aqueles considerados oficiais. Verificação exemplificada nos 

serviços públicos oferecidos no bairro, que são contestados pelos moradores, que chegam a afirmar 

que “Morro Branco precisa de um posto de saúde, o que tem fica em Nova Descoberta e não em 

Morro Branco” (M13). 

Além disso, quando espacializamos as duas referências no mapa, outras constatações vêm à 

tona. Vemos como o Centro de Saúde de Nova Descoberta se encontra na rua limítrofe do bairro, já 

no bairro de Lagoa Nova e, como uma padaria denominada Morro Branco também está nesse bairro, 

transbordando os limites oficiais do bairro em estudo. Elementos estes que demonstram o rico 

conteúdo simbólico expresso na toponímia das duas áreas e a força que possuem quando então dão 

nome a locais, como padarias e centros de lazer, personificando e individualizando cada área. 

Tais constatações nos aproximaram da realidade social do bairro, das questões do vivido e da 

emergência de experiências e sentidos ligados à duas referências socioespaciais: Nova Descoberta e 

Morro Branco. Como se o espaço vivido, concreto e experimentado estivesse ligado à identidade que 

o morador produz cotidianamente e coletivamente na cidade. 

Lynch (2011), em seus estudos sobre a construção da cidade pelo indivíduo, ressalta o papel 

das vivências coletivas na produção dos limites e referenciais espaciais mais significativos para os 

moradores da cidade. Segundo o autor, 

 

parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de 
muitas imagens individuais. Ou talvez exista uma série de imagens públicas, cada 
qual criada por um número significativo de cidadãos. Essas imagens de grupo são 
necessárias sempre que se espera que um indivíduo atue com sucesso em seu 
ambiente e coopere com seus concidadãos. Cada imagem individual é única e 
possui algum conteúdo que nunca ou raramente é comunicado, mas ainda assim 
ela se aproxima da imagem pública que, em ambientes diferentes, é mais ou 
menos impositiva, mais ou menos abrangente (LYNCH, 2011, p. 49). 

 

O espaço vivido é posto, então, nesta realidade, como espaço de experiências individuais e 

coletivas, relacionadas à construção dos referenciais do indivíduo na cidade. Espaço onde o indivíduo 

vive sua cotidianidade, tecendo as tramas da memória de uma história que é particular, mas também 

socializada. 
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Esses pressupostos teóricos ampliaram nosso entendimento do espaço de significados e de 

sensações sobre o viver na cidade, mostrando a necessidade de pensarmos o bairro e a localidade 

tanto no âmbito das contradições e dos conflitos da sociedade capitalista na contemporaneidade, 

quanto das experiências cotidianas dos indivíduos que buscam construir seu espaço de vida na 

cidade e se deparam com as mazelas e os conflitos dessa dinâmica de produção do espaço urbano. 

Ideias essas que nos aproximaram do bairro vivido e real e do modo como as pessoas 

produziram seus referenciais em Nova Descoberta e Morro Branco, pois estes referenciais estão no 

centro da constituição de uma rede de significados, atrelados ao processo de apropriação do espaço 

e do amadurecimento das noções de pertencimento e de identidade do morador com seu espaço de 

vida. 

Tais elementos em discussão justificam, portanto, a identificação de duas referências 

socioespaciais no bairro em estudo: Morro Branco e Nova Descoberta. Sendo estes espaços de 

referências usados corriqueiramente como sinônimo de bairro pelos moradores, com imagens 

diferenciadas definidas e limites não coincidentes com o bairro concebido e legal, mas estipulado de 

acordo com a espacialização desse lugar/bairro vivido pelos moradores. 

Entender o bairro de Nova Descoberta e daí pensar as possibilidades de seu vir a ser passa, 

assim, por pensar e levar em consideração suas duas referências socioespaciais ou seus dois espaços 

vividos: Nova Descoberta e Morro Branco. Ponto a ser investigado e aprofundado no decorrer do 

trabalho.  

Adiante, um outro elemento instigante da realidade do bairro em estudo: a relação e as 

contradições vivenciadas entre o Morro e o Parque. 

 

 

2.2 UM BAIRRO ENTRE O MORRO E O PARQUE 

 

Subíamos o Morro para chegar à praia de Barreira 
D’água, que era deserta e tinha até fonte de água doce, 
iam crianças, adolescentes e até famílias… (M13) 

 

Olhar o horizonte oriental do bairro Nova Descoberta traduz-se, quase sempre, em um 

convite à contemplação das dunas e da mata local. Dunas e mata que sempre fizeram parte da 

paisagem e da dinâmica urbana da capital potiguar, as quais, em conjunto, Cascudo (1999, p. 38) já 

chamava de Morro nos anos de 1940: “a cidade do Natal é uma perspectiva indefinida, sentimos que, 

tendo vida, está na fase de um desenvolvimento violento, diário, incessante, ganhando os tabuleiros, 

subindo os morros” (grifo nosso). Morros ou dunas como características físicas e ambientais do 
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município de Natal42, podendo ser visualizados na paisagem (Figura 4) e entendidos da seguinte 

maneira: 

 

as dunas são morros formados a partir de partículas de areia transportadas pelo 
vento cobrindo elevações do solo já existentes e podem ser móveis ou fixas, sendo 
as móveis aquelas destituídas de vegetação, ou que apresentam certa quantidade 
de herbáceas principalmente rastejantes ou de pequeno porte, e as fixas são 
aquelas cobertas por vegetação arbóreo-arbustiva frequentemente compacta 
(RIZZINNI, 1979 apud DAMAZO, 2009, p. 14). 

 

Figura 4 - A, B e C) A paisagem das dunas ou do Morro e a cidade, nas proximidades do bairro de Nova Descoberta 

   
Fonte: A, B e C) Welson Lima, 2013 

 

Destacamos que o ecossistema de dunas – ou o Morro, como preferimos nomear, 

acompanhando Cascudo (1999) e os habitantes da cidade e do bairro em estudo – se revela como 

referência importante na constituição das experiências e sentimentos ligados à memória individual e 

coletiva de antigos moradores locais. Na palavra do habitante, conforme revela a fala inicial desse 

item, aparece a relação de proximidade com o Morro, que simbolizava o lazer e a reunião na prática 

cotidiana de, atravessando-o, chegar à praia de Barreira D’Água. 

Dessa forma, enveredamos por um debate em torno do Morro por sua dimensão simbólica 

ligada ao imaginário e ao cotidiano dos moradores do bairro, sejam de Nova Descoberta ou Morro 

Branco. Da mesma forma que, para levar adiante esse debate, precisamos chegar ao Parque pelo que 

representa de novo ou de abstrato na relação do bairro com a cidade em movimento. Um debate em 

busca da compreensão das contradições e das possibilidades para Nova Descoberta e, 

consequentemente, para Natal. 

No cerne dessa discussão, o Morro se revela como expressão do vivido e do percebido pela 

sua construção como referência socioespacial na vida cotidiana local e o Parque, enquanto 

manifestação do concebido, pela sua institucionalização como política pública de cunho ambiental e 

urbano, como resposta nascida nos conflitos iminentes entre as estratégias de reprodução capitalista 

                                                           
42

 Destacamos as dunas como um dos ecossistemas da área do município de Natal que, localizado nas coordenadas 
geográficas de 5” 47’42’ de latitude sul e 35” 12’ 34’ de longitude oeste, na zona costeira brasileira, apresenta ainda outros 
ecossistemas de grande importância ambiental, como estuários, restingas, falésias, baías, recifes, corais, praias, planícies, 
dentre outros, além de remanescentes da Floresta Tropical de Mata Atlântica e Manguezais (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NATAL, 2014, p. 33). 
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do espaço urbano natalense – via ações do Estado e de empresariados – e as reinvindicações e 

perspectivas de movimentos ambientalistas e sociais que eclodiram na cidade a partir da década de 

1970. 

O Morro-Parque se localiza na porção oriental do município de Natal, como limite leste do 

bairro Nova Descoberta. Na imagem a seguir (Figura 5), notamos a interação espacial entre este 

bairro, esta área de dunas, a avenida à beira-mar – construída e nomeada como Gov. Dinarte Mariz, 

ou simplesmente Via Costeira, como ficou mais conhecida – e a presença de hotéis situados antes da 

praia e do mar, construídos a partir do final da década de 1970.  

 

Figura 5 - As dunas do Morro/Parque separando o bairro da praia 

 
Fonte: Oficina Quapa Natal_Sel2016. 

 

A proximidade espacial do bairro Nova Descoberta com o Morro permitiu que este tenha se 

transformado em importante caminho dos moradores em direção à praia mais próxima, além de ter 

se configurado referência socioespacial de destaque para a realidade local. Por isso, entendemos a 

necessidade proeminente de uma reflexão mais amiúde acerca da relação Morro e Parque, devido à 

sua inegável influência na construção do Bairro e da Vida de Bairro em Nova Descoberta e na própria 

cidade de Natal. Pois, o par dialético Morro-Parque revela importantes aspectos da produção da 

realidade local, denunciando outros pares e outras dialéticas, como o rural e o urbano, o bairro e a 

cidade, o subúrbio e o bairro, o público e o privado, a apropriação e a dominação.  
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O debate em torno desses pares dialéticos pode clarear a reflexão acerca das contribuições e 

empecilhos, certezas e dúvidas, conflitos e possiblidades do bairro e de sua vida social no âmbito da 

cidade de Natal. Para isso, nos propomos assegurar ‘vez’ e ‘voz’ aos envolvidos na produção do 

Morro-Parque, como moradores do bairro, agentes de movimentos sociais e ambientalistas, bem 

como planejadores e gestores da unidade de conservação em discussão.  

Inicialmente, destacamos que a aproximação entre os moradores e o Morro aponta para 

estratégias de apropriação e de uso do espaço como evidência da reprodução da vida humana, sendo 

esse processo permeado por relações espaço-tempo que se explicitam  

 

como prática socioespacial, no plano da vida cotidiana, realizando-se enquanto 
modos de apropriação (o que envolve espaço e tempo determinados), bem como a 
construção de uma história individual como história coletiva (CARLOS, 2011b, p. 
41). 

 

Na investigação da história do bairro Nova Descoberta que é, ao mesmo tempo, individual e 

coletiva, nos defrontamos com relatos interessantes em relação ao corpo dunar que circunda a área, 

fato que se clarifica na expressão 'pé do morro' (M1; M3; M13; M15), utilizada por moradores dos 

dois núcleos de ocupação inicial do bairro, a partir das décadas de 1940 e 1950. 

A expressão 'pé do morro' anuncia que as dunas foram apropriadas como elementos da 

identidade do bairro, pois os moradores construíram, cotidianamente, representações simbólicas a 

partir de observações e usos desse espaço natural. Sendo assim, as dunas, a flora e a fauna, os quais 

compõem o ecossistema local, fazem parte de momentos da cotidianidade dos moradores, tais como 

aqueles correspondentes à ‘hora’ do lazer, da brincadeira, da descoberta e da aventura, e, de forma 

negativa, à ‘hora’ da transgressão, do roubo e da violência.  

No contexto assinalado, não esqueçamos que, além de Nova Descoberta, outros bairros da 

cidade se envolveram de diferentes formas com as dunas que formam o Morro ou o atual Parque das 

Dunas. Como destaca Olímpio, explicando que 

 

o entorno do Parque das Dunas é formado por setores diversificados em termos de 
função e organização, distribuídos em: núcleos residenciais (bairros: Tirol, 
Petrópolis, Mãe Luiza, Nova Descoberta e Capim Macio); unidades institucionais 
(área militar e Campus Universitário [Federal]) e área turística (Via Costeira) 
(OLÍMPIO, 1999, p. 58). 

 

Ressaltamos que, dentre os bairros citados, Nova Descoberta e Mãe Luiza passaram 

inicialmente por uma dinâmica de ocupação espontânea, marcadamente de uma população mais 

carente, a partir da segunda metade do século XX. Já os bairros de Tirol e Petrópolis tiveram uma 

ocupação planejada no início desse século e o bairro de Capim Macio teve um processo de 
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urbanização ligado às transformações urbanas da cidade em direção à sua porção sul, já no final do 

século citado. 

Olímpio (1999), ao estudar a interação da população dos bairros localizados no entorno do 

atual Parque das Dunas, considera que a percepção dos moradores está atrelada ao modo de vida e 

às experiências daqueles que vivenciaram por muito tempo a área. Isso explica, segundo a autora, o 

fato de que bairros como Nova Descoberta e Mãe Luiza expressam um maior conhecimento da flora 

local, pois desenvolveram hábitos e costumes na relação de aproximação com o Morro. 

Investigamos (OLIVEIRA; MAMERI, 2014) as consequências da transformação do Morro em 

Parque nos bairros de Nova Descoberta e Mãe Luiza e notamos que a interação dos moradores com 

as dunas está vinculada ao modo de vida produzido, sendo essa relação importante na conformação 

da vida social e da identidade local. Nossa investigação acerca da relação dos moradores com o 

Morro pode ser assim descrita: 

 

isso [a relação dos moradores com o Morro] transparece [em Nova Descoberta] nas 
trilhas abertas no morro, que se destinavam, entre outras coisas, à coleta de frutos 
comestíveis na vegetação, como combuim e massaranduba, ao uso de cipós para as 
brincadeiras, a retirada de lenha para fazer fogo, e como caminho para se chegar às 
praias. Isso acontecia principalmente em relação aos pescadores e jovens, que viam 
nas trilhas um caminho para as praias, então desertas, da atual Via Costeira. [...] 
 
Em Mãe Luiza, desde os primeiros arruamentos na década de 1940 até os anos de 
1970, a comunidade interagia com a mata e as dunas [...], extraindo dela as 
condições essenciais para a sua sobrevivência, como contam antigos moradores: 
“da mata vinha a lenha para cozinhar, madeira para construir, erva para curar, 
dunas de areia para brincar e altares nas dunas para celebrar. Principalmente, 
vivíamos sem cercas e muros” (ESPAÇO SOLIDÁRIO, 2006 apud OLIVEIRA; MAMERI, 
2014). 

 

No contexto assinalado, podemos notar que, ao nos reportarmos às dunas como elemento 

importante na construção do Bairro e da Vida de Bairro em Nova Descoberta, estamos falando de um 

processo que é similar em outros bairros, como Mãe Luiza, e também em outras áreas da cidade. 

Assim, a leitura da dinâmica do bairro de Nova Descoberta, com as particularidades que lhe são 

inerentes, corresponde a um processo concernente à produção do espaço urbano natalense. 

Daí a oportunidade de entendermos a cidade através da leitura realizada do bairro. E por isso 

nosso interesse em conhecer a vida cotidiana dos moradores, também em sua relação com as dunas 

locais, especialmente quando escutamos entusiasmados relatos de moradores contando a emoção 

de ver pela primeira vez o mar, justamente nos dias de passeios pelos caminhos no Morro. Essa era 

uma prática cotidiana de muitos pescadores, jovens e famílias, que viam nas trilhas das dunas uma 

possibilidade para o convescote nas praias então desertas da atual Via Costeira (M1; M3; M13).  
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Em relatos de um período mais recente, há evidências de outras situações, como o fato de 

que as dunas se transformaram também em local de transgressão, onde jovens usavam drogas e 

onde havia a possibilidade de assaltos ou atos de violência. Nesses casos, as dunas eram vistas, por 

parte da população, como ‘perigosas’ (M3; M11).  

Ainda hoje detectamos a existência de antigas trilhas locais: uma denominada de trilha do 7º 

BECOM ou Caminho da Romana, que foi fechada em 2005 pela administração do Parque, sendo 

construído um muro de isolamento da área; outra chamada pela comunidade de trilha do Agripinão 

ou, conforme passou a denominar a administração do Parque, Caminho da Tocandira, que tem sua 

entrada localizada na área de lazer do bairro, onde estão localizados uma quadra e um campo de 

futebol; e outra na localidade de Morro Branco, nas proximidades da Av. Antônio Basílio.  

Estas trilhas fazem parte dos relatos dos moradores sobre o Morro, como evidência de que 

este foi, desde a formação do processo de ocupação da área, parte integrante da cotidianidade local. 

Especialmente quando nos referimos aos indivíduos mais pobres que não tinham condições de pagar 

o transporte coletivo até praias mais distantes, ou aqueles mais aventureiros, que iam da praia de 

Barreira D’água até a mais famosa e distante praia de Ponta Negra. Nessa ótica, o Morro significou a 

hora do encontro e do lazer para muitos moradores.  

Evidenciamos também a configuração espacial da área do bairro, e o fato de que as dunas, 

ou o Morro, fazem parte da paisagem e do traçado urbano local. Nesse sentido, entendemos que o 

Morro tem marcado o cotidiano local, fazendo parte das representações que a população criou a 

partir das necessidades de lazer, moradia e descanso após a morte. Sendo assim, referências 

socioespaciais importantes, como o cemitério e o campo de futebol, estão, como se afirmava 

anteriormente, ao pé do morro (Figura 6). 

 

Figura 6 - Referências socioespaciais ao pé do morro: A) a quadra e o campo de futebol; B) o Cemitério 

  
Fonte: A e B) Welson Lima, 2012 

 

Os usos e significados assinalados nesta relação da população local com o Morro passaram, 

no entanto, por mudanças nas últimas décadas. Afinal, se a expressão Morro é utilizada para indicar 

A B 
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a área de dunas e mata, atualmente essa nomenclatura está sendo substituída pela expressão 

Parque. Isso acontece porque o conjunto de dunas que circunda o bairro faz parte, atualmente, de 

uma área de preservação permanente denominada Parque das Dunas “Jornalista Luiz Maria Alves”, 

uma unidade de conservação do IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

do Rio Grande do Norte, órgão vinculado à SEPLAN – Secretaria de Planejamento do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Novamente, se observarmos o Mapa 1, p. 28, podemos notar a delimitação e a localização 

dessa unidade de conservação na cidade, os bairros presentes no seu entorno, e nosso campo 

empírico em estudo, Nova Descoberta. No fragmento textual a seguir, podemos ter dimensão das 

características do Parque criado e sua importância ambiental. 

 

Criado em 1977 como a primeira Unidade de Conservação do Rio Grande do Norte, 
o Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves" está localizado em 
Natal e possui uma área de 1.172 hectares. Reconhecido pela UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como parte 
integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira, o Parque das Dunas 
é considerado o maior parque urbano sobre dunas do Brasil, exercendo 
fundamental importância para a qualidade de vida da população natalense, 
contribuindo tanto na recarga do lençol freático da cidade, quanto na purificação 
do ar. Seu ecossistema de dunas é rico e diversificado, abrigando uma fauna e flora 
de grande valor bioecológico, que inclui diversas espécies em processo de 
extinção

43
. 

 

A criação do Parque e sua conformação na configuração urbana da capital, está atrelado aos 

impasses e conflitos postos, a partir da década de 1970, entre as estratégias do Estado e de 

empresariados locais interessados na ocupação das dunas e da orla marítima localizadas entre duas 

praias urbanas, Areia Preta e Ponta Negra, e a emergência de movimentos sociais contrários a essa 

ocupação. Uma ocupação motivada pelas estratégias e interesses do Estado e de empresários 

interessados no incremento da atividade turística no estado. Segundo Olímpio, 

 

é a partir de 1975 que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte passa a 
anunciar a ocupação dessa área pelo poder público. Seguindo a Política Nacional 
que, naquele momento, priorizava as ações voltadas para o desenvolvimento 
urbano, elabora-se, então, um grande projeto urbanístico baseado na construção 
de uma avenida à beira-mar, assentada sobre essas dunas, ligando as praias de 
Areia Preta à Ponta Negra. Esse projeto compreendia uma avenida com calçadão, 
uma área destinada à residências, hotéis, restaurantes, equipamentos 
comunitários e uma faixa de rolamento (OLÍMPIO, 1999, p. 48). 

 

                                                           
43

 Disponível em: 
<http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=6393&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Apresenta
%E7%E3o>.  Acesso em: 12 mai. 2016. 
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O projeto inicial da Via Costeira previa uma ocupação intensa da área de dunas não apenas 

por construções residenciais e de serviços ligados à atividade turística, como demonstra a autora 

citada, mas também a continuação, até a praia, de importantes vias da mobilidade para ligar 

diretamente o restante da cidade a esse trecho da orla marítima. Consequentemente, haveria um 

impacto natural oriundo da destruição das dunas e ecossistemas adjacentes, com repercussão na 

recarga dos lençóis freáticos abastecidos pelas chuvas. Como ressalta o geólogo Eugenio Cunha44: 

 

o projeto [Via Costeira] previa a ocupação maciça, então todas as ruas de Natal 
perpendiculares à duna, cortariam as dunas e iriam parar lá na praia. Então você 
teria um desmonte de areia que destruiria quase todas as dunas. Do ponto de vista 
ambiental o projeto era um absurdo, uma catástrofe. 
 
Até então o nível de divulgação e conhecimento sobre ecologia era muito pequeno, 
e por isso não se levava em consideração que a água para abastecimento de Natal 
(hoje) é toda proveniente de dunas. Isso era uma informação restrita a um círculo 
técnico. E esse aspecto do projeto foi o que amedrontou mesmo.  

 

O referido projeto eclodiu num momento de transição democrática e de ruptura com o 

Governo Militar que se mantinha no poder desde 1964. Profissionais de diferentes áreas, ligados a 

movimentos sociais e ambientais, como arquitetos, geógrafos, geólogos, ecólogos, dentre outros, 

além de representantes de instituições governamentais, como a UFRN, e não-governamentais, como 

a Sociedade de Defesa e Estudos Ambientais (SEDEA), lideraram as discussões sobre a cidade e seu 

desenvolvimento, realizando uma série de críticas e questionamentos acerca do projeto citado. 

Críticas e questionamentos que tomaram forma no chamado “Movimento contra a Via Costeira”, o 

qual é relatado da seguinte forma por Borges: 

 

os confrontos e mobilizações públicas coletivas pela preservação da área da atual 
Via Costeira se deram em dois momentos: em 1977/80 contra a construção do 
projeto original – que propunha a ocupação e construção, na área das dunas, para 
o total de 40.000 pessoas, em edifícios verticalizados, nunca inferiores a 10 andares 
– e, em 1982/83, a preservação das dunas e do meio ambiente, em geral, nas 
propostas seguintes – que já consideravam o parque das dunas como de 
preservação e a opção de ocupar a área entre a via e a praia com edificações 
hoteleiras e do desenvolvimento do setor turístico. Participaram destas lutas 
principalmente a população da zona sul – com renda média domiciliar superior a 5 
salários mínimos – com um grande apoio de entidades profissionais e jornalistas, 
aparecendo a participação de alguns poucos parlamentares e de intelectuais dessa 
cidade. Em 1986/87, os hotéis construídos na área começaram a tornar as praias 
privatizadas, na prática, através de cercas dificultando o seu acesso aos moradores 
de Natal. Neste momento há uma tentativa de mobilização popular que não passa, 
porém, de entidades profissionais e defensoras do meio ambiente apesar de que, 
estas foram vitoriosas em seus procedimentos burocráticos e as cercas retiradas 
(BORGES, 1990, p. 104). 
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 Entrevista transcrita e parte integrante da pesquisa Estado e Movimentos Sociais Urbanos: o caso de Natal, 1990. 
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Nesse contexto, profissionais diversos denunciaram e questionaram o projeto, gerando uma 

mobilização com debates e discussões organizados por diferentes entidades. Como o evento 

ocorrido, que é relatado a seguir pelo arquiteto Ronald de Góis45: 

convidamos o prof. Vasconcelos Sobrinho pela UFRN, que era a maior autoridade 
em termos de ecologia para fazer uma palestra. Então, o auditório cheio, todo 
mundo num ôba-ôba terrível a respeito do projeto da via costeira e, quando chega 
na terceira apresentação, que era a apresentação de Vasconcelos Sobrinho, ele 
classificou de um crime contra a cidade a via costeira. Então foi um Deus-nos-
acuda, que precisou o próprio Tarcísio Maia [Governador do Estado] ir até lá na 
mesa e dizer que dali em diante não seria mais via costeira e o nome seria parque 
das dunas.  

 

As denúncias anunciadas por entidades e profissionais de diferentes segmentos acerca do 

impacto da ocupação desenfreada da área, repercutiram ao ponto de frear algumas ações previstas 

inicialmente no projeto. Sobre a questão, assim explicou o geólogo Eugênio Cunha46: 

 

eles recuam no projeto original, que era a construção de núcleos residenciais. A via 
ia ser construída em cima da duna e teria que ter enormes cortes nas dunas, eles 
retiram [esse ponto] e colocam a estrada na posição que é hoje, e diminuem o 
número e o gabarito dos hotéis, e também criam áreas de preservação ambiental 
entre os núcleos turísticos, previstos pelo projeto. Da estrada para cima fica 
acertado que será transformado num parque estadual, que depois é 
regulamentado por um decreto-lei. 

 

A trajetória do embate na questão do projeto Via Costeira-Parque das Dunas repercutiu 

enormemente na conformação atual dessa área da cidade. Podendo esse embate ser analisado de 

dois ângulos diferenciados: tanto daquele que freou danos maiores do ponto de vista ambiental, 

como daquele que não impediu uma ocupação seletiva e segregada da área, em função dos 

interesses empresariais e governamentais em torno da atividade turística.  

Segundo discute Fernandes (2011), o governo estadual incorporou, no embate de forças 

opostas, o discurso preservacionista ao ponto de usá-lo como justificativa para implantação do 

projeto, que, após sofrer uma série de reformulações, é aprovado e implementado como Via 

Costeira-Parque das Dunas47. Segundo a autora citada: 

 

ao produzir um espaço para o capital por meio do PD/VC [Parque das Dunas/Via 
Costeira], o governo ampliava a segregação social, por meio da diferenciação 
espacial, transferindo uma área privilegiada da cidade para facções da burguesia 

                                                           
45

 Entrevista transcrita e parte integrante da pesquisa Estado e Movimentos Sociais Urbanos: o caso de Natal, 1990. 
46

 Entrevista transcrita e parte integrante da pesquisa Estado e Movimentos Sociais Urbanos: o caso de Natal, 1990. 
47

 Segundo destaca Fernandes (2011), o cenário atual do Projeto Via Costeira-Parque das Dunas apresenta, em relação aos 
equipamentos turísticos, a participação de capital local, nacional e internacional, havendo, nos 8,5 km da via instalada, um 
total de trinta terrenos loteados. Destes sete estão nas mãos do Estado e vinte e três nas mãos de empresários, com um 
total de dezenove hotéis já construídos. O Parque das Dunas, enquanto unidade de conservação, se situa sob administração 
do governo do Estado, compondo a ZPA-02. 
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local, a partir do loteamento de terras, com preços baixos e incentivos fiscais 
visando estimular o empresariado local a investir na construção de uma infra-
estrutura hoteleira, ao mesmo tempo que veiculava um discurso preservacionista 
de conservação das dunas e vegetaçao do segundo maior parque urbano do país e 
o primeiro em tamanho com cobertura vegetal nativa. A instituição de uma 
unidade de conservação – Parque Estadual das Dunas – consistia, portanto, em 
uma estratégia empreendedora do governo de implantação de um megaprojeto 
turístico, com a finalidade de transformar Natal em um destino turístico 
(FERNANDES, 2011, p. 191).  

 

Podemos pensar a constituição do Parque a partir, portanto, de diferentes pontos de vista: 

tanto daquele que percebe o Parque como uma política compensatória, que não conseguiu frear a 

ocupação da área, como daquele que o entende como um ganho do movimento social que se 

organizou e se mobilizou contra o Projeto Via Costeira. 

Ideias estas também refletidas por Cruz (2000, p. 81), quando afirma que este projeto esteve 

atrelado, na década de 1970, à necessidade de se criar no Rio Grande do Norte uma infraestrutura 

que promovesse a atividade turística, tendo como foco a formação de infraestrutura hoteleira, então 

bastante carente na capital potiguar. Denominado pela autora de Megaprojeto, este 

empreendimento tinha como principais objetivos (CRUZ, 2000, p. 83): a proteção do sistema 

geológico e geomorfológico das dunas; a contenção da ocupação desordenada e predatória da área; 

o crescimento da favela de Mãe Luiza e a melhoria de suas condições de urbanização; o 

aproveitamento do potencial turístico e de lazer da faixa litorânea. 

Traçando uma discussão sobre a criação do Parque podemos perceber que, do ponto de vista 

das decisões políticas e ecológicas que levaram à sua implementação, está a crença de que, sendo o 

homem um destruidor da natureza, é preciso isolá-la e protegê-la de sua ação predatória. Concepção 

esta analisada por Diegues (1998) quando aponta para o Mito da Natureza Intocada, explicando que 

tais ideias têm origem na concepção dos “parques nacionais” norte-americanos da segunda metade 

do século XIX. Seria o que denomina de Neomito, quando afirma que,  

 

nesse conjunto de representações sobre o mundo natural e intocado existem 
elementos claros que reportam ao pensamento empírico-racional, como a 
existência de funções ecológicas e sociais da natureza selvagem (o conceito da 
biodiversidade, por exemplo), dos processos ecológicos do ecossistema. De outro 
lado, existem nesse neomito elementos míticos claros que reportam a idéia do 
paraíso perdido, da beleza primitiva da natureza anterior à intervenção humana, da 
exuberância do mundo natural que leva o homem urbanizado a apreciar o belo, o 
harmonioso, a paz interior proveniente da admiração da paisagem intocada 
(DIEGUES, 1998, p. 59). 

 

O referido autor, ao tecer análises sobre esse Neomito, chama a atenção para o caso das 

populações tradicionais que vivem em áreas de preservação ambiental, como indígenas, pescadores, 

caiçaras, ribeirinhos, e de como essa concepção vai de encontro às representações e simbologias que 
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tais grupos possuem sobre a natureza, havendo então um conflito entre a concepção 

preservacionista de entidades e poder público, e a visão dessas populações tradicionais que veem na 

natureza também como sua fonte de sobrevivência. O ápice do conflito se apresenta quando tais 

populações são ‘expulsas’ das áreas de preservação ambiental ou quando são ignoradas em planos 

de manejo dos parques, não sendo escutados enquanto possíveis agentes sociais importantes em 

sua gestão.  

Tais premissas apontam para a existência de um difícil diálogo entre a existência de áreas de 

proteção ambiental e comunidades locais, o que nos remete ao entrelaçamento entre o Parque das 

Dunas e o bairro de Nova Descoberta. A população local, conforme já ressaltamos, construiu 

cotidianamente representações em relação às dunas, mas, segundo expressam alguns moradores em 

relatos sobre a criação do Parque, vivenciaram o processo como meros expectadores e não se deram 

conta dos principais objetivos de sua formação. 

A inexistência de um trabalho de conscientização e a não participação dos moradores no 

processo que culminou com a criação do Parque é um indício, portanto, do fato de que a população 

não entendeu a implantação dessa área de preservação. Ideia que se clarifica quando um morador 

do bairro em estudo afirma que: “ninguém chegou pra explicar nada, colocaram a cerca e pronto...” 

(M1) e “o Parque tirou a liberdade da gente, tirou o direito de usar o Morro...” (M3). Questão 

também percebida e debatida por Olímpio (1989), quando ressalta que a transformação da área em 

uma unidade de conservação, foi um processo pouco conhecido e não inteiramente compreendido 

pela população dos bairros do entorno do Parque.  

Tais conflitos nos reportam à dialética complexidade do espaço urbano e das contradições 

marcantes da sua produção socioespacial. Por isso, concordamos com Santos, quando evidencia que, 

 

cidades não são objetos idealizáveis abstratamente e nunca se comportam de 
acordo com as fantasias de quem as trata desta forma. São concretizações de 
modelos culturais, materializam momentos históricos e se desempenham como 
podem, tendo de comportar conflitos e conjugações que se armam e desarmam 
sem parar e em muitos níveis (SANTOS, 1985, p. 07). 

 

Nesse contexto, entendemos que a dinâmica de reprodução das relações sociais que 

sustentam a produção do espaço urbano de nossas cidades está recheada por conflitos que a 

sociedade, em sua totalidade, não pode ignorar. E, tentando assim, alcançar uma melhor visão 

desses conflitos, realizamos entrevistas com responsáveis pelo Parque das Dunas acerca das relações 

entre a administração dessa reserva ambiental e a população do bairro em estudo.  
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A administração do Parque48 nos informou que as trilhas presentes no bairro são 

denominadas de trilhas sociais e não interpretativas, como aquelas que têm sua entrada na área de 

uso público do Parque, no Bosque dos Namorados. Essas trilhas sociais estão presentes em bairros 

como Tirol, Mãe Luiza e Nova Descoberta, e dizem respeito a antigos caminhos utilizados por 

moradores locais antes da criação dessa unidade de conservação. 

A partir da reabertura do Bosque dos Namorados em 06 de setembro de 1997, foi organizado 

um conjunto de atividades de Educação Ambiental a serem realizadas com a população do entorno 

do Parque, sendo criado em 1999 um cadastro de andarilhos dos antigos caminhos da reserva. Seu 

objetivo principal, na época, foi, a partir do reconhecimento desses antigos caminhos como parte 

integrante do cotidiano local, realizar um trabalho de fiscalização dos usuários das trilhas. Esse 

cadastro foi também produzido na comunidade de Nova Descoberta, ficando na responsabilidade da 

Polícia Ambiental a sua fiscalização e operacionalização.  

Todavia, este não passou por um processo de atualização e não tem sido utilizado pela 

Polícia Ambiental em sua fiscalização, o que justifica relatos de alguns moradores que temem a ação 

dos policiais no uso das trilhas. Segundo relatos, tanto de moradores quanto de policiais, há uma 

relação conflituosa entre os dois grupos, pois o policial insiste, por imposição de uma norma do 

Parque, em negar o acesso das pessoas ao Parque, enquanto que o morador resiste em utilizar a 

trilha, principalmente como caminho para a praia.  

Ressaltamos, no entanto, relatos e documentos de atividades que apontam para tentativas, 

por parte da administração do parque, de aproximação com a população local através da realização 

de trabalhos de conscientização acerca da importância dessa área de preservação ambiental. Assim, 

mesmo diante da evidência de um conjunto de conflitos envolvendo os diferentes sujeitos sociais, 

documentos antigos da sua administração relatam trabalhos e projetos que tentaram uma 

aproximação e um diálogo entre essa área de preservação ambiental e o bairro de Nova Descoberta. 

A seguir relatamos alguns desses documentos: 

 

 “O Dia das Parcerias”, de 07.04.2002: reunião realizada no Condomínio Porto 

das Dunas, com o objetivo de formar parcerias para resolver questões de ordem 

ecológica, social e econômica, como a organização e fiscalização da trilha social 

utilizada pela comunidade de Nova Descoberta, o Caminho da Tocandira; 

 “Atividades de Educação Ambiental junto às Comunidades do entorno do 

parque”, em dezembro de 2005: atividades de conscientização da importância 

da área de preservação ambiental em escolas do bairro de Nova Descoberta; 

                                                           
48

 Entre os anos de 2012 e 2013 realizamos entrevistas com funcionários do Parque das Dunas e consultamos diferentes 
documentos de atividades relacionadas à relação do Parque com o bairro em estudo. 
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 “Informar às lideranças de Morro Branco e Nova Descoberta sobre o 

fechamento da antiga trilha do 7º BECOM aos andarilhos daquela área”, em 

06.04.2005: reunião com o intuito de informar e justificar o fechamento dessa 

antiga trilha, sendo que houve pessoas que aceitaram e aplaudiram a iniciativa e 

também aqueles que discordaram da medida por achá-la autoritária e contrária 

aos interesses da comunidade; 

 “Ação de proteção ao Parque das Dunas, nas trilhas sociais”, de 31.05 a 

30.06.2005: ação educativa em Nova Descoberta através de caminhadas nas 

trilhas para coleta de lixo; 

 “Relatório da visita a Trilha do Agripinão/Caminho da Tocandira, em 02.08.2005: 

visita para inspecionar e resolver problemas na trilha, como erosão e desgaste 

do solo. 

 

O relatório de tais atividades demonstra algumas iniciativas por parte da administração do 

Parque de fomentar uma aproximação e um processo de conscientização do seu trabalho. Porém, 

essas atividades não tiveram continuidade, ganhando a desconfiança da população local, que chegou 

a retirar antigas placas de sinalização e orientação da trilha do Agripinão/Caminho da Tocandira, 

como descrédito em relação à lógica de funcionamento imposta pelo Parque.  

Nesse sentido, apesar de ter havido tentativas de aproximação entre os objetivos a que se 

propõe o Parque e uma possibilidade de diálogo com o bairro, estas não tiveram êxito devido a 

problemas como carência de infraestrutura de trabalho e de recursos humanos, além da quebra na 

continuidade de projetos e trabalhos de conscientização.  

Além disso, percebemos que tais tentativas surgiram tardiamente, pois se o Parque foi criado 

em 1977, estas estratégias de aproximação e de diálogo vieram à tona apenas a partir da reabertura 

do chamado Bosque dos Namorados, em 1997. Sendo assim, há justificativas para o relato 

denunciador de antigos moradores, quando asseveram que “primeiro chegou a cerca” (M1), e 

somente depois tentativas de reconhecimento e diálogo com a população local. 

Ressaltamos, diante desse cenário, que há evidências concretas de que as dunas foram 

apropriadas como representações e vivências do cotidiano do bairro, daí o Morro se destacar como 

importante referência socioespacial. Todavia, com a criação e o cerceamento da unidade de 

conservação, estabeleceu-se, a partir das novas regras de uso e acesso às dunas, uma nova relação 

dos moradores com o Morro, que nessa dinâmica se transformou no Parque. 

Nesse caso, ao mesmo tempo que destacamos a criação do Parque como estratégia de 

proteção das dunas na cidade, afirmamos que, como consequência, moradores vivenciaram uma 

ruptura de hábitos e costumes antigos em relação ao Morro, que agora está cercado e restrito ao 
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contato humano. Fato que transparece no medo de alguns moradores de continuar a usar as trilhas 

locais devido à fiscalização da Polícia Ambiental. Assim, o ato de não usar a trilha se explica pela 

imposição legal que pode trazer expulsão, multa ou prisão para quem não a cumpra, mas não por um 

processo de conscientização acerca da importância e da necessidade de preservação da área. Nesse 

caso, o concebido é imposto e, em muitos casos, não inteiramente compreendido por moradores 

locais. 

A administração do Parque até tomou iniciativas interessantes para explicar e gerir o 

cerceamento das dunas, realizando tentativas de diálogo com os moradores, o que foi demonstrado 

nos documentos e relatos aqui expostos. O problema é que tais tentativas foram realizadas 

tardiamente e não tiveram continuidade, dificultando o amadurecimento de um processo de 

conscientização da população local em relação aos objetivos e à justificativa de criação da referida 

unidade de preservação.  

Diante do quadro em análise, salta aos nossos olhos uma realidade complexa e conflituosa 

que se produz e toma forma a partir da simultaneidade de lógicas diferenciadas de produção do 

espaço. Assim, para os primeiros moradores do bairro, especialmente migrantes pobres do interior, o 

Morro e seus arredores representaram sua exclusão da área já urbanizada e estruturada da cidade. 

Ao mesmo tempo, a apropriação desse Morro representou a abundância do verde e da água, a 

esperança e a possibilidade de melhoria das suas condições de vida, e até mesmo a permanência do 

modo de vida rural de sua realidade de outrora, explícita, por exemplo, na necessidade de retirada 

de lenha para cozinhar e na coleta de frutos comestíveis da mata.  

A realidade construída demonstrava que a cidade e o urbano, nesses primeiros momentos do 

bairro, conviviam com o rural, e o Morro era uma representação dessa realidade. Por isso, o Morro 

simboliza o momento inicial de ocupação da área pelos primeiros moradores e suas famílias, fazendo 

parte das memórias vivas do bairro.  

Para aqueles que conceberam e realizam a gestão do Parque, no entanto, a iminência de 

uma ocupação maciça das dunas a partir de projetos de significativo impacto ambiental representava 

o perigo da destruição das dunas e das matas locais. Daí a dominação na elaboração das normas de 

uso e acesso que, na verdade, se traduz na imposição do não uso, presente nas placas espalhadas no 

entorno da unidade de conservação (Figura 7).  
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Figura 7 - A placa numa antiga trilha de acesso ao Morro: a representação do Parque 

 
Fonte: Welson Lima, 2013 

Por outro lado, a preservação dessa área natural é um marco importante na busca do 

equilíbrio ambiental urbano na capital potiguar, especialmente no que se refere à recarga dos lençóis 

freáticos e à manutenção da biodiversidade local. Por isso o Parque é um símbolo da nova cidade e 

do processo de produção do espaço urbano, quando interesses e estratégias capitalistas voltadas à 

ocupação das dunas precisaram ser barradas, e a criação dessa unidade de conservação representou 

uma resposta importante como freio a essa ocupação. 

O Morro e o Parque representam, assim, as possibilidades e os conflitos de uma realidade 

dialeticamente construída. E devido sua importância, acrescentemos ainda outras análises ao 

debate. A evidência, por exemplo, de que o projeto inicial para ocupação mais intensa dessa área de 

dunas na cidade, como a construção de vias que as cortassem e ligassem diretamente os bairros do 

entorno às praias da Via Costeira, poderia ter causado danos ambientais e sociais de grande 

intensidade, gerando uma maior valorização e especulação imobiliária que atingiria especialmente a 

população mais pobre do bairro. Por isso o Parque, como manifestação do concebido, precisa 

também ser discutido a partir de diferentes olhares e perspectivas. Havendo, portanto, uma ‘via de 

mão dupla’ entre o espaço concebido e vivido, entre a ordem próxima e distante, e sua influência na 

realidade local. 

Também a constatação de que, para o migrante pobre que chegou à área no início da 

segunda metade do século XX, morar ao pé do morro significava a conquista de um lugar de moradia 

na cidade, a partir da não possibilidade de moradia nos bairros mais centrais e estruturados. Restava 

a ele a casa na área longínqua e ainda ruralizada da cidade. Uma realidade dialeticamente forjada, 

portanto, entre o urbano e o rural. 

Ressaltamos, por outro lado, a verificação dos novos significados do Parque para a realidade 

atual do bairro, pois sua consolidação no tecido urbano expandido exprime o peso e a influência do 

Parque na valorização e especulação imobiliária da área, que enaltece o morar, não mais ao pé do 
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morro, compartilhando a natureza, mas com vista para o Parque, num exercício de contemplação da 

paisagem natural das dunas que alimenta o imaginário de um local de residência bem localizada e de 

status na cidade. Uma realidade que emerge na nova cidade e no novo bairro do século XXI.  

Mas as resistências e ressignificações afloram na continuidade da relação próxima de 

moradores com o Morro, especialmente quando jovens surfistas circulam pelas ruas do bairro em 

direção às trilhas que levam à praia. Ou quando jovens sobem as dunas para o seu lazer, ou ainda, 

nas casas ao pé do morro, mesas e cadeiras são colocadas no quintal que dá para as dunas, tornando-

as parte da sua moradia e de seu cotidiano, como demonstrado na Figura 8.  

 

Figura 8 - As resistências na relação dos moradores com o Morro: A) os surfistas que usam as trilhas para ir à praia; B) a 
brincadeira dos jovens; C) o lazer da casa ao pé do morro 

   
Fonte: A) Welson Lima, 2016; B) Welson Lima, 2013; C) Acervo da autora, 2014. 

  

Frisamos que estas situações e eventos podem ser observados e percebidos em toda a área 

do bairro, como indício de que este é um ponto convergente e de aproximação entre as duas 

referências socioespaciais, Nova Descoberta e Morro Branco. Afinal, para ambos, o Morro se traduz 

em interessante referência socioespacial, ao mesmo tempo que o Parque se revela como 

estranhamento de uma outra lógica de produção do espaço que precisa ser melhor entendida pelos 

próprios moradores. Mas o bairro se constitui nessa dialética entre o Morro e o Parque, enquanto 

uma constatação importante ao entendimento de sua realidade atual. 

Sendo assim, atualmente o Morro emerge como um elemento importante da vida cotidiana 

local, e como um elo de ligação e de construção das narrativas dos dois núcleos de ocupação inicial 

do bairro. E quando ocorre a mudança do Morro para o Parque, os conflitos tornam-se comuns e 

persistem na realidade dos dois núcleos, ou seja, do bairro como um todo. 

Por sua vez, o Parque representa ações e decisões concebidas para Nova Descoberta e para 

Natal, podemos inseri-lo em um conjunto de outras preposições e arranjos gerados para o bairro e a 

cidade, num contínuo e dialético processo de produção do espaço urbano. A seguir, então, para 

entendermos melhor nosso campo empírico em estudo, algumas dessas concepções geradas. 

 

2.3 CONCEPÇÕES GERADAS PARA UM BAIRRO 

 

A B C 
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O bairro Nova Descoberta se insere na Zona Adensável 
[...]. Ainda em toda superfície do bairro, há uma 
determinação legal quanto ao gabarito de altura 
máximo de até 15 m, no polígono formado por: Avenida 
Bernardo Vieira, Parque das Dunas, Rua Norton Chaves 
e prolongamento, Rua Padre Germano, Rua Alves 
Coelho e Rua Xavier da Silveira. 
 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2008) 
 

Adentramos anteriormente na realidade atual do bairro de Nova Descoberta, e nos detemos 

em elementos instigantes para pensar as contradições e as possibilidades de sua dinâmica 

socioespacial. Como o fato de que temos um bairro Institucionalizado e delimitado pela Prefeitura 

Municipal de Natal, que possui, no entanto, duas referências socioespaciais ou dois núcleos de 

identidades diferenciadas: Nova Descoberta e Morro Branco. Ou ainda a constatação de que essa 

realidade se revela dialeticamente construída entre o Morro e o Parque. 

No caminho trilhado, levantamos elementos relevantes para uma leitura do movimento 

simultâneo e dialético entre as lógicas de produção do espaço concebido, percebido e vivido, através 

de uma reflexão sustentada nas diferentes representações e práticas espaciais produzidas.  

Continuando a caminhada, nos deteremos agora em elementos que caracterizam as 

concepções pensadas e geradas para Nova Descoberta enquanto bairro institucionalizado, no 

contexto do espaço urbano em produção. Não que tenhamos ignorado anteriormente determinadas 

concepções, pelo contrário, já falamos de uma concepção de bairro singular e homogêneo do ponto 

de vista de sua oficialização, e já colocamos o Parque enquanto abstração concebida. A ideia agora é 

ampliar a discussão, aprofundando o conhecimento da realidade em estudo. 

Contexto em discussão ilustrado no fragmento textual do início do capítulo (Prefeitura 

Municipal do Natal, 2008), quando destaca Nova Descoberta como um bairro inserido numa área 

adensável e de controle de gabarito a partir de critérios e contextos particulares, elementos estes 

presentes em nossa discussão nesse item. 

Nossa intenção é conhecer as determinações advindas das ações do Estado via políticas 

públicas e planos de intervenção no espaço – como o planejamento urbano revelado no Plano 

Diretor da cidade – e também ações de arquitetos e urbanistas, geógrafos, sociólogos, sejam estes 

representantes ou não do próprio poder público. Sem esquecer também as ações geradas por 

empresariados e/ou profissionais, ligados, por exemplo, ao setor imobiliário, ou de comércio e 

serviços. 

Sendo assim, damos foco à institucionalização de Nova Descoberta como bairro formal e 

legal, seja em termos de delimitação territorial, seja como área de prescrições urbanísticas e de 

normatização de uso e ocupação do solo, ou ainda como espaço de investimentos imobiliários. O 
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objetivo é que a discussão empreendida destaque o bairro na totalidade da cidade, porque esta 

também é uma das faces da sua realidade atual. 

Primeiramente, destacamos que nas observações e experiências já vivenciadas no campo 

empírico em estudo, o espaço concebido chama nossa atenção pelas influências que exerce na 

cotidianidade vivida e na própria configuração socioespacial do bairro. Imposições, interferências, 

renovações socioespaciais demonstram a força do concebido e sua convivência com o espaço 

percebido e vivido. Afinal, como discute Nascimento, 

 

existem diferentes lógicas de ação que se entrecruzam atribuindo forma à 
concretude urbana; uma delas mais ligada ao rés-do-chão, ao tempo e à marca da 
pegada dos corpos que se apropriam do espaço e nele estruturam suas lógicas de 
intervenção, ligadas à manutenção de suas vidas e, muitas vezes, às suas táticas de 
permanências dentro do movimento de transformação do lugar. A outra lógica tem 
uma racionalidade distante do rés-do-chão como o seu fundamento principal, ela é 
indutora do movimento de transformação da cidade pelo constructo mental dos 
especialistas, o qual sobre-codifica o espaço em busca de fazer fluir projeções 
econômicas, urbanísticas e de ordenamento do urbano que, regidas pelo Estado, 
idealizam um funcionamento espacial muitas vezes apartado e objetivamente 
controlador do seu fluxo cotidiano. O conflito entre lógicas é possível de ser 
sentido na pele durante a experiência do espaço urbano (NASCIMENTO, 2013, p. 
93). 

 

Nessa dinâmica, às vezes o concebido é assimilado pelo vivido de maneira espontânea, 

tornando-se um referencial do lugar de vida do habitante no bairro, como ocorreu com a construção 

do Cemitério Parque de Nova Descoberta pelo poder público municipal no final da década de 1960, 

um símbolo da relação de identidade do morador com o bairro. Em determinadas ocasiões, no 

entanto, o concebido entra em conflito com o vivido, e se torna motivo de estranhamento do 

morador. Como aconteceu com a mudança do Morro para o Parque, uma área de preservação 

ambiental gestada pelo poder público estadual, que impõe restrições de acesso e uso aos moradores 

locais. 

Mas a relação concebido, vivido e percebido mostra-se na realidade bastante complexa, e 

outras variáveis entram em sua discussão, como o fato de que o Cemitério, ao ser concebido, impôs 

mudanças na vida cotidiana local, negando, por exemplo, ao morador, o uso da água dos cacimbões 

presentes nas suas proximidades, já que estes poderiam ser contaminados pela decomposição dos 

corpos enterrados. Ou o fato de que a criação do Parque freou um processo de especulação 

imobiliária na área, impôs regras no processo de ocupação e protegeu a mata e as dunas do 

desmatamento e da destruição eminente. 

Nesse sentido, Nova Descoberta enquanto fragmento ou núcleo de vida social, possui forma 

e conteúdo, existência e identidade, que estão atrelados às ações determinantes do processo de 

reestruturação urbana da capital ao longo do século XX. Daí o momento em que a cidade precisava 
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construir um novo cemitério na área de expansão em sua porção sul. Ou o momento em que 

estratégias de reprodução capitalista, via atividade turística e especulação imobiliária, planejavam 

uma ocupação impactante das dunas entre as praias de Areia Preta e Ponta Negra, e as ações de 

movimentos sociais e ambientais conseguiram sua institucionalização como área de preservação 

ambiental, a ZPA-02 Parque das Dunas. 

Disso advém a constatação de que o bairro não se explica isoladamente, mas apenas em sua 

relação próxima e contínua com a cidade em movimento. Premissa que parte da ideia de que, 

conforme explica Carlos (2001, p. 246): “a metrópole não se explica pelo bairro, nem o papel do 

indivíduo se resume aos papeis vividos no bairro, mas é possível pensa-la a partir do bairro (em sua 

relação com a metrópole)”. 

Em nossa experiência, na observação e relação com os espaços e tempos da vida cotidiana 

local, notamos que em determinadas circunstâncias importantes referenciais socioespaciais do bairro 

emergiram no contexto de uma lógica abstrata, concebida e planejada, como o Batalhão de 

Engenharia do Exército, o próprio Cemitério Parque, as escolas, o posto de saúde, as praças, as 

quadras, o campo de futebol.  

Estes elementos do espaço construído foram pensados e concretizados por decisões e ações 

do Estado e do empresariado local, sendo incorporados à vida cotidiana através dos usos e das 

práticas cotidianas que, por vezes, estão atrelados a processos de resistências, de ressignificações e 

de apropriações, que tornam esses espaços concebidos referências para os moradores, porque 

portadores de ricos significados para a identidade e para a noção de pertencimento local. 

O espaço concebido, portanto, é um importante elemento que marca a existência e a 

realidade do bairro, pois de sua produção se sobressai o constructo mental que alimenta a realidade 

em sua convivência com outras lógicas de produção do espaço, como o constructo social e o espaço 

vivido. Daí podermos destacar inúmeras situações, que retratam o espaço concebido, através de 

diferentes momentos de inovações e/ou transformações pelas quais passou o bairro ainda 

embrionário ou já consolidado, na cidade em permanente transformação: 

 

 na escolha do Estado em alojar na área do bairro o Batalhão do Exército, na 

década de 1940, ainda no período da Segunda Grande Guerra – momento de 

grandes mudanças do ponto de vista da produção do espaço urbano da capital 

potiguar; 

 no parcelamento e loteamento da área a partir da década de 1950, por parte 

dos proprietários de sítios locais – momento em que a cidade iniciava seu 

processo de expansão horizontal; 
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 na idealização e construção do Cemitério Parque de Nova Descoberta pelo 

poder público municipal no final da década de 1960 – momento em que Natal 

precisava ampliar os serviços oferecidos; 

 no processo administrado pela Prefeitura Municipal de Natal para consolidação 

de Nova Descoberta como bairro formal na cidade a partir da década de 1970 – 

momento de eclosão de um pensamento sobre o planejamento urbano e os 

papéis do bairro na cidade, ideias consolidadas posteriormente nos Planos 

Diretores de 1984, 1994 e 2007;  

 na construção de conjuntos habitacionais horizontais e verticais a partir da 

década de 1970, seja pela implementação de políticas públicas, seja pelas ações 

do setor privado da construção civil – momento de consolidação do processo de 

reordenamento do espaço urbano natalense, via programas ligados a habitação 

e consolidação de um mercado imobiliário; 

 na construção e/ou melhoria de importantes vias da mobilidade na cidade, a 

partir principalmente da década de 1980, ligando bairro-cidade a partir das 

novas necessidades e dos novos fluxos da reprodução do capital no espaço 

urbano – momento em que a capital potiguar se expandia em termos 

populacionais e territoriais e redefinia suas centralidades urbanas; 

 na formalização e implantação da unidade de preservação ambiental Parque das 

Dunas de Natal na área no ecossistema de dunas que circunda toda a parte leste 

do bairro, via política pública estadual na década de 1970 – momento de 

reflexões e ações acerca do planejamento urbano na cidade, especialmente no 

que se refere às questões sociais e ambientais decorrentes do atual modelo de 

desenvolvimento desigual;  

 na efetivação das normas e das prescrições urbanísticas de ordenamento do uso 

e ocupação do território, através de leis e planos oriundos das ações de 

especialistas e do próprio Estado, especialmente a partir da década de 1980 – 

momento de ampliação das prerrogativas urbanísticas sobre a cidade e de 

construção dos Planos Diretores de 1984, 1994 e 2007; 

 na efetivação de uma política de implementação de equipamentos coletivos 

importantes à infraestrutura urbana local, como praças, quadras, campos de 

futebol, posto de saúde, escolas, além do calçamento e ordenamento de ruas e 

avenidas da mobilidade do bairro e da cidade, a partir da década de 1980 – 

momentos de efetivação de políticas públicas ligadas a infraestrutura urbana 
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assim como a eclosão de conflitos e movimentos sociais em prol da melhoria da 

qualidade de vida na cidade. 

 

Estas ações dizem respeito a eventos e momentos de um conjunto de concepções geradas, 

norteando nossas reflexões sobre o Bairro e a Vida de Bairro, estando intrinsicamente ligados a 

construção da cotidianidade e da identidade local. Por isso, envolvem e revelam também o espaço 

vivido e percebido, fazendo parte de uma realidade dialeticamente produzida a partir da 

simultaneidade destas lógicas diferenciadas, mas articuladas na produção do espaço urbano. 

Nesta parte do trabalho não nos deteremos em todos esses elementos. Eles até aparecerão 

como itens relevantes para a apresentação do campo empírico em estudo – objetivo do capítulo –, 

porém estarão melhor discutidos em outras partes do nosso estudo. Agora, frisemos algumas 

características gerais inerentes ao exercício de formalização e institucionalização do bairro, como a 

sua proximidade com os novos arranjos da cidade, sobretudo no que diz respeito às principais vias de 

mobilidade da Região Administrativa Sul e as novas centralidades urbanas.  

No Mapa 1, p. 29, podemos visualizar nosso campo empírico em estudo na sua relação com 

outros bairros. Já no Mapa 4, posto a seguir, notamos a inserção de Nova Descoberta no quadro das 

principais vias de mobilidade da Região Administrativa Sul, além de sua proximidade com outros 

elementos que fazem parte dos novos arranjos socioeconômicos da cidade e que, portanto, 

valorizam sua localização. Como universidades e hospitais públicos e privados, shoppings centers, 

grandes redes supermercados nacionais e internacionais, clínicas particulares, o Centro 

Administrativo do Estado, dentre outros. E como ícones das recentes mudanças econômicas, o Arena 

das Dunas, palco da Copa do Mundo de Futebol de 2014, e o bairro de Ponta Negra, espaço de 

grande concentração de serviços ligados à atividade turística. 
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Estes são os novos arranjos socioeconômicos da capital potiguar e a evidência de que a 

localização do bairro de Nova Descoberta lhe garante uma posição importante, visto que em seus 

arredores estão importantes vias de mobilidade, como aquelas de chegada e saída para outros 

municípios e estados, além da proximidade com importantes eixos que o ligam às diferentes áreas 

urbanas, como aqueles que circulam entre a zona administrativa sul e demais áreas da cidade.  

Ressaltamos, na configuração socioespacial do bairro, a influência das prerrogativas do 

PDN/1994 que orientam e demarcam a mobilidade urbana. Segundo este documento (PDN/1994), o 

sistema viário principal da cidade do Natal apresenta as seguintes características:  

 

I – Via Estrutural: forma a principal estrutura viária da cidade, compreendendo 
grandes volumes de tráfego e desenvolvimento de velocidades mais altas. 
a) Via Estrutural – I (Penetração) – constitui os principais acessos a outros 
municípios/rodovias; 
b) Via Estrutural – II (Articulação) – permite articulação e deslocamentos entre 
regiões extremas; 
II – Via Coletora – a vida de importância intermediária na articulação da malha 
urbana, estabelecendo ligação entre as demais vias e alimentadora das estruturais; 
a) Via Coletora – I (Distribuição) – distribui os fluxos dos veículos entre as vias 
estruturais e locais; 
b) Via Coletora – II (Apoio) – apoia a circulação da via estrutural; 
III – Via Local – caracteriza-se por baixo volume de veículos e desenvolvimento de 
baixas velocidades: 
a) Via Local – I – usada como itinerário de transporte coletivo; 
b) Via Local – II – usada para acesso direto a áreas residenciais, comerciais ou 
industriais.  

 

Podemos observar no Mapa 4 que o bairro está próximo de uma importante via Estrutural I, 

a Av. Senador Salgado Filho, como continuação da BR 101, uma das principais portas de entrada da 

cidade em sua porção sul. Também notamos que do bairro sai uma via Estrutural II, a Av. Bernardo 

Vieira, principal via que liga as Zonas Administrativas Sul e Norte. E quatro destacadas vias Coletoras 

I: a Av. Antônio Basílio, a Av. Nascimento de Castro, a Av. Amintas Barros e a Av. Coronel Norton 

Chaves, além da Av. Xavier da Silveira, como Coletora II.  

Ou seja, o bairro localiza-se nas imediações de uma via de penetração na cidade (Estrutural 

I), possui uma via de articulação (Estrutural II) entre diferentes zonas administrativas, quatro vias que 

distribuem o fluxo estrutural e local (Coletora I), e uma via que apoia a circulação das estruturais 

(Coletora II). Também possui vias locais influentes na circulação de transporte coletivo e individual na 

área sul da cidade, como a Rua da Saudade e a Av. Djalma Maranhão. Estas vias também se destacam 

para motoristas que tentam ‘fugir’ das vias de maior movimento e veem o bairro como um “atalho” 

no percurso.  

Não esqueçamos que a essas vias se somam um conjunto de outras, menos importantes na 

mobilidade da cidade e com fluxos menos contínuo de transportes. Todavia, bastante relevantes 
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para o ir e vir dos moradores. São as ruas, travessas e becos conhecidas e nomeadas muitas vezes 

pelos próprios moradores.  

Este conjunto de vias, avenidas, ruas e travessas se destacam na realidade dos moradores 

locais, pois estruturam seus trajetos diários intra-bairros, entre a casa e a parada do transporte 

coletivo, a igreja, a escola, o campo de futebol, a praça, o supermercado, a mercearia, o posto de 

saúde... e também seus trajetos interbairros, entre o bairro e o local de trabalho, o shopping, o 

hospital, a universidade, o estádio de futebol, o antigo centro da cidade... 

Compreendemos que entender o bairro na atualidade, a partir destes e de outros elementos, 

requer a elucidação de fatos e eventos que expliquem sua realidade e sua relação com a cidade. Foco 

de análise que precisa ainda estar amparado em elementos históricos, como a dinâmica de ocupação 

do solo e de seu processo de urbanização, a partir da segunda metade do século XX (Mapa 5). Como 

aqui nos propomos apresentar o bairro atual e refletir acerca das suas mais relevantes questões 

socioespaciais, consideramos salutar já visualizar de modo geral estas questões. 
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O processo de ocupação do solo no campo empírico em estudo, aponta para uma realidade 

heterogênea no que diz respeito à dinâmica de acesso ao solo urbano. Pois um processo de 

ocupação espontânea, representado pela presença da AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova, convive 

com uma área de ocupação planejada, representada pela delimitação da área dos conjuntos 

habitacionais, dos loteamentos, dos condomínios verticais e horizontais. Pela importância como 

referências socioespaciais no bairro, também identificamos as áreas do 7° Batalhão de Engenharia do 

Exército (7° BECOM), do Cemitério Parque de Nova Descoberta e da Zona de Proteção 02 (ZPA-02) 

Parque das Dunas, denominados simplesmente, pelos moradores locais, de Batalhão, Cemitério e 

Morro.  

Na dinâmica de ocupação do solo urbano no bairro, destaca-se uma disputa pelo ‘pedaço de 

chão’, como demonstração das contradições e dos diferentes momentos de reprodução capitalista 

da cidade e do bairro, evidenciando uma disputa desigual, perceptível nas formas diferenciadas das 

construções do bairro, ou seja, na paisagem urbana desenhada nos quarteirões, nas tipologias das 

construções, nos traçados das ruas, avenidas, ruelas, becos, travessas. Como apresentado no Mapa 6 

- Quarteirões do conjunto habitacional horizontal Potiguar e da área de ocupação espontânea, atual 

AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova, que apresentam quarteirões, lotes e construções de duas áreas 

diferenciadas em termos de acesso e ocupação do solo. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e IDEMA (2006). Produzido por Miss Lene Pereira 2016.
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As imagens dos quarteirões refletem a dinâmica de urbanização da cidade e do bairro. O 

traçado urbano do conjunto Potiguar contrasta com aquele da área de ocupação espontânea em 

termos de configuração do quarteirão, do tamanho dos lotes, da dimensão e desenho da área 

construída. No conjunto habitacional, as ruas delimitam espaços planejados, com casas em recuo no 

terreno – salvo quando há reformas que modificam a ocupação original do seu lote. Suas calçadas, 

diferentemente da área de ocupação espontânea, são homogêneas. Além disso, nesta área – de 

ocupação espontânea – o traçado urbano é irregular de uma forma geral, constando a presença de 

ruas, travessas, lotes e edificações de contornos e desenhos distintos. Suas construções, em sua 

maioria, não estão recuadas no lote e a presença de uma vila de casas de aluguel demonstra a 

carência e a precariedade de algumas habitações da área. 

A ocupação diferenciada no bairro apresenta dois momentos do seu processo de expansão: 

uma ocupação espontânea que se efetiva pela posse do terreno a partir da década de 1940 e uma 

ocupação planejada que se realiza a partir da década de 1950 com a formação dos loteamentos, 

assim como na década de 1970 com a construção de conjuntos habitacionais, no âmbito das políticas 

de habitação promovidas pelo Estado. 

A dinâmica socioespacial em pauta é marcada por conflitos e contradições acerca do acesso 

ao solo urbano, como uma característica do processo de segregação socioespacial que marca a 

realidade e a paisagem atual da cidade e do próprio bairro, dividido entre áreas mais valorizadas – 

representadas, por exemplo, pelos loteamentos de casas de padrão de construção mais elevados e 

condomínios verticais – e áreas mais pobres – tais quais a AEIS e suas vilas de casas de aluguel. 

Elementos reais para pensarmos a construção socioespacial do bairro no âmbito da dinâmica que, 

historicamente, produziu o espaço urbano natalense.  

Nas áreas de ocupação espontânea, representada na atualidade pela AEIS Nova 

Descoberta/Lagoa Nova, chegaram, nas décadas de 1940 e 1950, os primeiros migrantes que fugiam 

da pobreza no sertão. A área compreendia um espaço sem água, luz, transporte coletivo, escolas, 

hospitais, ruas ou avenidas, com ritmos, tempos e paisagens de um espaço marcadamente rural, 

devido à presença do verde, das dunas, da água das cacimbas, dos animais, onde se erguiam 

instalações militares federais que serviram de abrigo e acolhimento aos primeiros migrantes (ver 

mais adiante a Figura 9).  

Nas áreas de loteamentos existiam, desde décadas anteriores aos anos de 1940, 

propriedades rurais, sítios e granjas cujos donos, em sua maioria, moravam distante da área. Mas, as 

evidências da cidade em expansão a tornou promissora no mercado de terras. Por isso, esses 

proprietários retalharam, lotearam e transformaram suas terras em mercadorias de trocas.  

Nestas áreas loteadas, a partir da década de 1950, os primeiros moradores que compraram 

terrenos, sonhavam em construir suas casas. Como a área era afastada dos bairros mais centrais da 
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cidade, um espaço desabitado e afastado da estrutura urbana já existente, os terrenos não eram 

ainda valorizados, permitindo que trabalhadores de menor poder aquisitivo, como operários, 

pedreiros, funcionários públicos, por exemplo, conseguissem adquirir seus terrenos por preços mais 

baratos para construir suas casas. Às vezes o terreno ainda era muito caro para seus salários tímidos, 

por isso era desmembrado entre indivíduos de uma mesma família, que construíam, então, não uma, 

mas várias casas.  

Essas mesmas áreas loteadas passaram por um novo processo de ocupação a partir das 

décadas de 1970 e 1980. Naquele momento, a cidade já se expandia e se consolidava em sua porção 

sul, e a área foi, paulatinamente, ganhando contornos urbanos mais nítidos e se valorizando pela boa 

localização frente às novas centralidades urbanas. Por isso, essa ocupação foi marcada pela 

construção de casas de padrão arquitetônico mais elaborado, em lotes de tamanho elevado. Muros 

altos e casas de padrão de construção mais aprimorado surgiram no bairro (ver mais adiante a Figura 

9). 

E para aqueles que compraram uma casa em um conjunto habitacional a partir da década de 

1970, a área se constituía em espaço urbano planejado do ponto de vista do desenho de suas ruas, 

de seus quarteirões. Já existia infraestrutura, com água encanada, energia elétrica, calçament e a 

área já fazia parte dos novos arranjos que expandiram a cidade em sua porção sul (Figura 9).  

 

Figura 9 - Diferentes momentos da dinâmica de ocupação do solo refletidos na paisagem, com o Morro no horizonte: A) a 
área de ocupação espontânea, hoje AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova; B) a área de loteamento, de padrão de construção 

mais elaborado; C) a área de conjunto habitacional horizontal 

   
Fonte: A) Acervo da autora, 2013; B e C) Welson Lima, 2016. 

 

A dinâmica em pauta se insere no processo de reprodução social da cidade de Natal e aponta 

para diferentes momentos de desenvolvimento capitalista, em suas contradições e conflitos. Como 

consequência, desde a sua formação, o bairro apresenta configuração urbana e realidades 

socioeconômicas diferenciadas, o que inclui problemas relacionados à estrutura fundiária e à 

legalização da posse de terrenos e construções, especialmente nas consideradas AEIS. Por outro 

lado, também apresenta uma área com maior valorização imobiliária, que foi ocupada por uma 

população de maior poder aquisitivo, como nas áreas de loteamentos e conjuntos habitacionais. 

Esta dinâmica acerca da construção da realidade urbana foi configurando o bairro de Nova 

Descoberta e está atrelada à realidade urbana da capital potiguar. Por isso, destacamos, na discussão 

A B C 
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em pauta, o momento vivenciado nos anos de 1970, quando reinvindicações e enfrentamentos de 

associações comunitárias e de movimentos sociais urbanos exprimem o início do processo de 

redemocratização do país. Novas preocupações sociais, ambientais, políticas e econômicas emergem 

no contexto dos movimentos sociais, repercutindo na nova agenda de profissionais que lidavam com 

o planejamento urbano e levantavam a discussão sobre a proteção do meio ambiente e a melhoria 

das condições de vida de segmentos mais pobres da população.  

Um novo debate e uma nova agenda acerca dos rumos do desenvolvimento do país 

emergem nesse contexto, colocando o foco nas discussões políticas sobre as cidades e as mazelas de 

um modelo de desenvolvimento impactante do ponto de vista social e ambiental. A consolidação de 

tais preocupações e a eclosão dos movimentos sociais ganham novos alcances a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que ganhou pela primeira vez um capítulo sobre a 

questão urbana, o usucapião e a função social da propriedade, da Constituição do Estado de 1989, da 

Lei Orgânica do Município de 1990, do Estatuto da cidade (2001) e do Código do Meio Ambiente do 

Município de Natal, de 1992 (DUARTE, 2011; ATAÍDE, 2013). Sobre a discussão empreendida sobre a 

questão ambiental, Bentes Sobrinha, afirma que,  

 

a questão ambiental urbana é compreendida como problema que se relaciona: a) 
ao quadro de desigualdades sociais geradas pelo padrão de desenvolvimento, bem 
como aquelas que se colocam no âmbito da relação estabelecida entre os diversos 
agentes que produzem o espaço da cidade; b) o distanciamento existente entre os 
padrões urbanísticos de intervenção no território e a realidade dos condicionantes 
físico-ambientais (BENTES SOBRINHA, 1993, p. 39). 

 

As discussões geradas, especialmente a partir dos anos de 1980, ressaltaram os impactos 

sociais e ambientais do processo de urbanização que se acelerou na capital potiguar a partir da 

segunda metade do século XX. Pois, do ponto de vista ambiental, o espaço natural foi alterado e 

áreas de dunas, encostas, manguezais e praias sofreram mudanças negativas em seu equilíbrio 

natural, havendo redução das áreas de infiltração para recarga dos aquíferos, aumento dos riscos de 

contaminação dos mananciais de água e descaracterização da paisagem natural (BENTES SOBRINHA, 

1993).  

Já no âmbito social intensificaram-se os problemas ligados à habitação, com o crescimento 

do número de comunidades fragilizadas, de vilas e de loteamentos irregulares, além de carências na 

área de infraestrutura urbana, como educação e saúde. Consequentemente, a cidade mostrou sua 

face dividida e excludente em um processo de segregação urbana que acirrou a separação entre as 

zonas e moradias destinadas às camadas sociais mais privilegiadas e aquelas de camadas sociais mais 

pobres (ATAÍDE 2013; SOUZA, 2008; SILVA, 2003).  
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Discussões empreendidas que repercutiram na construção do PDN de 1994 (PDN/94), e sua 

revisão em 2007. O PDN/94, ao discutir a função social da propriedade e o acesso ao solo urbano, 

estabeleceu o zoneamento da cidade em dois principais níveis: a escala macro, como zona adensável, 

de adensamento básico e proteção ambiental, e a escala mais específica como as áreas especiais 

representadas, por exemplo, pelas áreas de controle de gabarito e as AEIS. 

A seguir, para refletirmos um pouco acerca do bairro enquanto espaço integrante desse 

debate sobre as questões sociais e ambientais urbanas e das novas normativas de uso e 

ordenamento do espaço, pensemos questões pertinentes a relação entre o bairro de Nova 

Descoberta e o zoneamento urbanístico e ambiental da cidade de Natal (Mapa 7). 
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MAPA 7 - O bairro de Nova Descoberta no zoneamento urbanístico e ambiental da cidade de Natal

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006). Produzido por  Francis L. B. Silva, 2016.
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Destacamos no Mapa 7 a caracterização do bairro em estudo como Zona Adensável na 

cidade, uma estratégia urbanística de reordenamento do uso e da ocupação do solo em áreas já 

consolidadas em termos de ocupação, a partir das necessidades, das fragilidades e das 

potencialidades sociais e ambientais em termos de infraestrutura urbana da área. As Zonas 

Adensáveis correspondem, portanto, às áreas em que “as condições do meio físico, a disponibilidade 

de infraestrutura e a necessidade de diversificação do uso, possibilitem um adensamento maior do 

que aquele correspondente aos parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATAL, 2014, p. 42).  

No âmbito desse debate, destacamos também, na cidade de Natal, as áreas consolidadas 

como ZPAs, e circundando toda a parte leste do bairro de Nova Descoberta, a ZPA-02, Parque das 

Dunas de Natal, separando o bairro da área de praia mais a leste, como já tecemos considerações 

anteriormente.  

Sobre essa realidade, convém levantarmos mais uma questão relacionada ao Parque e sua 

influência na configuração socioespacial da cidade e do bairro em estudo: o fato de que toda a área 

do campo empírico em estudo compreende zona de controle de gabarito devido a sua proximidade 

com essa unidade de preservação ambiental, sendo que estas áreas de controle da altura de suas 

construções, são definidas como, 

 
áreas que visam a proteger os valores cênico-paisagístico, assegurar condições de 
bem-estar, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade 
compreendendo: a Orla Marítima, do Forte dos Reis Magos até o Morro do Careca, 
de acordo com as normas fixadas em leis específicas (ZET-1, ZET-2 e ZET-3); o 
Entorno do Parque das Dunas; A área definida pelo perímetro estabelecido na 
margem esquerda do Rio Potengi, incluindo a Redinha - ZET-4; e as Zonas de 
Proteção Ambientais - ZPA´s (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2014, p. 40).  

 

Esta é uma discussão que seguiu aliada às reflexões sobre o planejamento urbano, 

especialmente no que diz respeito ao processo de uso e ocupação do solo e aos diferentes interesses 

envolvidos. Bentes Sobrinha (1993) alerta, tanto para a importância de preservação da área do 

Parque das Dunas, quanto para a necessidade de medidas de normatização do entorno do Parque, 

com vistas a proteger o ecossistema e a paisagem natural da área. Segundo afirma a autora (BENTES 

SOBRINHA, 1993, p. 73), “a análise da legislação relativa ao uso e ocupação do solo de Natal, 

considerada em seus efeitos sobre o entorno do Parque das Dunas, evidencia limitações tanto para a 

conservação das principais funções ambientais do Parque, como para a incorporação de princípios 

ambientais”.  

Ressaltamos, dessa forma, a preservação do aspecto paisagístico como justificativa para a 

efetivação desta zona de controle de gabarito na cidade. Temática esta também analisada por Nobre 
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(2001), quando discute o papel da paisagem na construção do debate urbanístico e nas estratégias 

do mercado imobiliário em Natal.  

Em relação ao primeiro ponto, Nobre (2001) destaca o amplo debate sobre a questão no 

processo de elaboração do Plano Diretor de 1994, demonstrando o embate de opiniões travado 

entre arquitetos e urbanistas favoráveis a efetivação da zona de controle de gabarito e empresários 

do setor da construção civil e do mercado imobiliário, que ansiavam pela não delimitação e não 

normatização dessas áreas de controle de gabarito, alegando que tal medida impedia ou freava o 

desenvolvimento da cidade.  

Já em relação ao segundo ponto, Nobre (2001) faz uma reflexão sobre a incorporação da 

paisagem nas estratégias de markenting do mercado imobiliário, o que justificava a resistência do 

setor da construção civil às medidas restritivas de ocupação do solo por empreendimentos verticais. 

O debate em questão colocava de um lado a paisagem como direito de todos os indivíduos e de 

outro como vantagem para aqueles que pudessem adquirir um imóvel que contemplasse mais de 

perto essa paisagem, especialmente de praias e dunas, os principais atributos valorizados pelo 

capital imobiliário local. Sobre essa questão: 

 

a legislação urbanística incorporou esse conceito [de valoração] quando 
reconheceu a paisagem como um bem natural, que deve ser preservado por se 
constituir num patrimônio e como uma forma de elevar a qualidade de vida. Esse 
pressuposto está contido no Plano Diretor de Natal, no que se refere ás Áreas de 
Controle de Gabarito, que ao serem instituídas, atribuíram à paisagem um valor de 
mensuração qualitativa. Os agentes privados produtores do espaço urbano se 
apropriam desse conteúdo, promovendo então sua valoração quantitativa, ao se 
utilizarem monetariamente do recurso ambiental paisagem, implícito no visual que 
se pode desfrutar na compra de empreendimentos imobiliários (NOBRE, 2001, p. 
129). 

 

Nova Descoberta se insere nesse debate, pois toda sua área territorial é parte integrante de 

uma zona de controle de gabarito, que apresenta, como principal prescrição urbanística 

recomendada, o limite máximo de 15 metros de altura das edificações. Por outro lado, no entanto, 

percebemos que seus moradores estiveram alheios ao debate sobre esta questão, como ocorreu 

com a implementação do Parque a partir dos anos de 1970.  

Ou seja, os moradores tomaram conhecimento das novas normas de acesso ao Morro e, num 

momento mais recente, do limite da altura recomendado para as construções, mas não 

compreenderam os objetivos e o contexto em que tais normas se estruturaram. E o fato de o bairro 

formar uma zona de controle de gabarito marca a paisagem local e a diferencia de outras áreas do 

entorno do Parque que não estão contempladas pela norma. Uma realidade que os moradores do 

bairro percebem, mas, muitas vezes, não conseguem explicar.  
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Ora, esta condição urbanística fornece ao bairro uma peculiaridade do ponto de vista da 

paisagem e do modo de vida local: toda sua área é bem determinada na linha do horizonte, pois a 

leste se destaca na paisagem as dunas e a vegetação do Parque, e a oeste, salta aos olhos de quem 

observa, os paredões dos altos prédios construídos em bairros vizinhos como Tirol e Lagoa Nova, 

áreas de fora da zona de controle de gabarito (Figura 10). 

 

Figura 10 - O bairro de Nova Descoberta como zona de controle de gabarito: a verticalização controlada 

 
Fonte: Acervo particular de Sara Andrade, 2015 

  

Destacamos ainda que a Av. Xavier da Silveira compreende o limite oeste do bairro e, por 

isso, o ponto onde finda a zona de controle de gabarito (Figura 10). Fato que está levando à 

construção de prédios muito altos nas suas proximidades, onde moradores podem contemplar 

diretamente a paisagem do Parque à sua frente. Como na Figura 11 a seguir, que mostra o mesmo 

ângulo da Figura 10, porém agora mais a oeste, para ressaltar os novos paredões em formação com 

vista para o Parque, situados nos arredores limítrofes do bairro.  

 

Figura 11 - Os novos prédios do entorno do bairro de Nova Descoberta, em bairros vizinhos e exteriores à zona de controle 
de gabarito 

 
Fonte: Acervo particular de Francis, 2015 

 

Mas não podemos afirmar que, devido à zona de controle de gabarito, o bairro de Nova 

Descoberta esteja à parte dessa dinâmica, pois no bairro, especialmente na localidade de Morro 

Branco, há uma valorização imobiliária e um incremento do número de empreendimentos verticais, 

como um indício das novas formas de morar (Figura 12). Por isso, afirmamos que a verticalização é 

uma tendência na cidade que repercute na realidade do bairro, mesmo com a instauração da zona de 

controle de gabarito. 
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Figura 12 - A verticalização controlada como uma nova forma de morar no bairro de Nova Descoberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013 

 

Outro aspecto interessante para a reflexão sobre a normatização concebida para e na 

realidade da cidade, e que tem repercussão direta no bairro, está relacionado ao processo de 

precarização das condições de moradia de parcelas mais pobres da população. Este problema 

caracteriza a desigualdade social, levantando uma das faces mais visíveis da problemática urbana na 

atualidade: as péssimas condições da habitação que se revelam nas áreas de favelas, de vilas e de 

loteamentos e ocupações irregulares. 

A discussão dessa problemática fez parte da elaboração dos últimos Planos Diretores do 

Município de Natal (1994; 1997; 2007) que, em sua derradeira versão, situa esse debate no âmbito 

das AEIS, consideradas então como (PDN, 2007) 

 

aquelas situadas em terrenos públicos ou particulares destinadas à produção, 
manutenção e recuperação de habitações e/ou regularização do solo urbano e à 
produção de alimentos com vistas à segurança alimentar e nutricional, em 
consonância com a política de habitação de interesse social para o Município de 
Natal. 

 

As AEIS, frente a este contexto, dizem respeito às favelas, vilas, loteamentos irregulares e 

assentamentos com problemas ligados à habitação, requerendo, portanto, programas de 

urbanização e regularização fundiária. Além disso, dizem respeito aos assentamentos ocupados por 

famílias que ganham até três salários mínimos e que residem em áreas de valorização e pressão 

imobiliária (PDN, 2007). 

Ataíde (2013, p. 499) discute a criação das AEIS e chama a atenção para o fato de que estas 

áreas se constituem “marcos urbanísticos do município como estratégia de gestão para garantir o 

direito ao acesso à habitação digna”. Porém, critica também o lento processo de regulamentação 
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dessas áreas que, embora já estivessem presentes no Plano Diretor de 1994, 1997 e de 2007, não 

estão ainda regulamentadas e regularizadas do ponto de vista urbanístico. Para a autora (ATAÍDE, 

2013, p. 500), os principais problemas enfrentados pelas AEIS se resumem à: I. ausência de estudos 

sobre habitação social no município; II. funcionamento irregular da sua gestão; e III. desarticulação 

com as orientações da política urbana e da habitação em nível nacional. 

A AEIS do bairro em estudo é classificada como AEIS 4 – Nova Descoberta integrante dos 

bairros de Nova Descoberta e Lagoa Nova (PLANO DIRETOR DE NATAL, 2007), se caracterizando pela 

presença de vilas e favelas distribuídas em três áreas específicas (Mapa 8). A área mais extensa se 

localiza nas proximidades do 7º Batalhão de Engenharia e representa o núcleo inicial de ocupação de 

Nova Descoberta, a partir dos anos de 1940, incluindo também uma pequena parte desse núcleo que 

pertence, institucionalmente, ao bairro de Lagoa Nova. As demais áreas se referem a uma ocupação 

muito próxima ao Morro/Parque, que se efetivou a partir da década de 1970, sendo consideradas, a 

pelo PDN/2007, favelas ou assentamentos precários. São elas os assentamentos: Das Almas, ao sul 

do cemitério de Nova Descoberta e Potiguarana, mais ao norte (Mapa 8).  

 

  



MAPA 8 - A Área Especial de Interesse Social (AEIS) Nova Descoberta/Lagoa Nova
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De um modo geral, os problemas que levaram a Prefeitura Municipal do Natal à escolha das 

três áreas que compõem a AEIS/Nova Descoberta-Lagoa Nova foram a carência de regularização 

fundiária e a precariedade de algumas habitações, seja por falta de acesso a serviços, uso de 

materiais inadequados ou/e tamanho reduzido de parte de seus lotes. Sua área mais extensa 

apresenta grande número de vilas de casas de aluguel49, enquanto que as outras duas se destacam 

por uma ocupação irregular e de risco no sopé do morro/parque (dunas). 

Segundo explica Cavalcante (2004), o bairro de Nova Descoberta possui 108 vilas com 

tamanhos e formas diferenciadas. No trecho da AEIS as vilas têm origem no processo de ocupação 

pela posse, onde inexiste a escritura pública do terreno: 

 

muitos dos terrentos tomados por posse foram utilizados por pequenos 
comerciantes para a construção de vilas de casas de aluguel. Com o tempo, alguns 
proprietários foram se desfazendo de alguns imóveis e os inquilinos tornaram-se 
proprietários, ou ainda, os imóveis foram repartidos em herança, passando às 
mãos de diferentes donos (CAVALCANTE, 2004, p. 33). 

 

Além desses detalhes, a autora citada ressalta as precárias condições de vida e de habitação 

nas vilas do bairro em estudo, mas também a grande procura por este tipo de moradia, aspecto este 

que se justifica pela exclusão desses moradores do mercado imobiliário ou programa habitacional 

promovido pelo Estado, refletindo, ainda, “a necessidade da classe trabalhadora de estar inserida na 

cidade de modo a adquirir meios de realizar a sua reprodução social” (Ibidem, p. 58). 

Sobre as duas áreas que compõem a AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova e que margeiam a 

unidade de conservação ZPA 02 Parque das Dunas, Silva et al. (1992) as definiu como comunidades 

carentes, e não favelas, por possuírem uma certa infraestrutura, como coleta de lixo regular, 

calçamento, posto de saúde próximo e habitações construídas com materiais satisfatórios de 

construção, como alvenaria. A seguir, plantas das duas comunidades carentes citadas no trabalho 

(SILVA et al., 1992) e aspectos das duas áreas na atualidade (Figuras 13 e 14).  

 

                                                           
49

 Conforme afirma o PDN (1994), as vilas correspondem a um “conjunto de casas contíguas no mesmo lote, destinadas 
predominantemente à habitação de aluguel caracterizada pela implantação encravada no interior dos quarteirões ou no 
fundo dos quintais”.  
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Figura 13 - O assentamento Potiguarana: A) traçado dessa comunidade carente (em planta), em 1992; B) imagem de suas 
fachadas (foto), em 2014 

  
Fonte: A) Silva et al., 1992; B) Acervo da autora, 2014 

 

Figura 14 -  O assentamento das almas: A) traçado dessa comunidade carente (em planta), em 1992; B) imagem de suas 
fachadas (foto), em 2012 

  
Fonte: A) Silva et al., 1992; B) Acervo da autora, 2012 

 

Em um trabalho mais recente sobre assentamentos em situações de risco no município de 

Natal (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2008), foi realizado um mapeamento destas para 

posterior planejamento urbano e possíveis intervenções de caráter preventivo e corretivo. 

Novamente, as duas áreas de favelas mencionadas no interior da AEIS Nova descoberta/Lagoa Nova 

foram citadas no documento. Neste, as duas áreas citadas, Das Amas e Potigurana, apresentam-se 

em situação de risco de erosão, de queda de barreiras e de deslizamentos, devido aos 

desmatamentos e movimentos de terra que estas ocupações causaram às encostas das dunas da 

área50. 

Ora, traçamos anteriormente uma reflexão que mostrava a relação próxima dos moradores 

do bairro em estudo com o Morro, construindo hábitos e costumes que ainda resistem na realidade 

da vida de bairro local. Mas que, por outro lado, é percebida pelo Parque como uma invasão e uma 

ocupação irregular de uma área a ser preservada.  

                                                           
50

 O referido documento chega a sugerir, inclusive, a remoção da população local, especialmente do assentamento 
Potiguarana. 

A B 

A B 
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Nesse sentido, frisamos que muitos moradores não entendem e/ou não aceitam o limite de 

ocupação nestas áreas limítrofes da ZPA 2, continuando a interagir com a área e revelando um 

impasse que se deve, em boa parte, à falta de diálogo e alternativas entre o espaço concebido pelo 

Poder Público e especialistas (ambientalistas e urbanistas) e o espaço vivido pelas comunidades 

atingidas.  

Além disso, se esse impasse entre o Morro e o Parque, ocupação ou invasão, faz parte da 

realidade da AEIS em estudo, outros elementos se impõem à discussão. Cavalcante (2004), por 

exemplo, faz uma reflexão sobre a realidade atual dessa área e chama a atenção para a forma de 

ocupação e de desenvolvimento, marcado pela posse dos terrenos por migrantes trabalhadores num 

período que a área se encontrava ‘fora’ do tecido urbano existente. Ela alerta para o fato de que o 

bairro, já inserido na cidade em expansão, é alvo de valorização e especulação imobiliária, o que 

pode agravar as dificuldades de sobrevivência e permanência da população de menor poder 

aquisitivo, justamente a que mora na AEIS. Nesse sentido, afirma Cavalcante: 

 

a questão fundiária num bairro onde a posse foi uma das principais formas de 
acesso, ao longo de seu processo de ocupação, tornar-se ainda mais preocupante 
devido à localização privilegiada da área, o que com a valorização dos terrenos, 
tornou cada vez mais difícil para as pessoas de menor poder aquisitivo manter-se 
ali, mesmo em pequenas casas de vilas (CAVALCANTE, 2004, p. 23). 

 

Ressaltamos, nesse ponto, a importância da formação da AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova 

como forma de resistência e proteção da habitação no bairro, pois as prerrogativas da Lei de criação 

das AEIS, no que tange ao plano de regularização jurídica das moradias, prevê no Artigo 27 a 

concessão do direito real de uso, a assistência jurídica gratuita para o andamento das ações de 

usucapião, aforamento ou enfiteuse de populações que ganhem até 3 (três) salários mínimos, não 

podendo haver a doação de imóveis, tampouco anistia aos loteadores irregulares. Além disso, já em 

seu Artigo 28, a lei prevê que, depois de aprovado o plano da AEIS não será permitido o 

remembramento de lotes, exceto nos casos de implementação de equipamentos comunitários 

coletivos (PLANO DIRETOR DE NATAL, 1994). 

Colocamos os pontos anteriormente citados como relevantes na contribuição das AEIS à 

proteção da habitação social no bairro de Nova Descoberta, pois como afirma Bentes Sobrinha 

(1993), estas áreas são instrumentos de manutenção do direito à moradia, podendo contribuir para a 

conquista e a permanência de espaços populares em áreas de frequente pressão imobiliária. Daí a 

importância de sua implementação no bairro em estudo.  

Todavia, o processo de implementação da AEIS Nova Descoberta/Lagoa tem passado por 

grandes problemas em sua execução. Duarte (2011, p. 284), por exemplo, afirma que sua criação 

ocorreu de forma atípica, através de ações do poder Legislativo, sem consentimento do poder 
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Executivo, que levantou problemas técnicos na proposta. Ao entrevistar representante da Prefeitura 

Municipal de Natal, a autora evidencia o discurso contido na entrevista realizada com a 

Coordenadora de Planejamento da SEMURB à época, sendo esta fala um material interessante para 

entendimento das divergências contidas na proposta: 

 

inexistia um plano anterior de urbanização, não havendo previsão de tratamento 
para os problemas viários, de acesso e outros existentes na área, limitando-se a 
proposta somente à entrega de títulos de propriedade. Além disso, [...] a área não 
era prioridade para o grupo que discutia a regularização fundiária no Município de 
Natal, não estando dentre as mais problemáticas, do ponto de vista social, 
econômico e urbanístico; registrando-se casas de padrão médio e alto no polígono 
definido (DUARTE, 2011, p. 284).  

 

Ataíde (2013) também chama a atenção para os problemas de efetivação real da AEIS Nova 

Descoberta/Lagoa Nova, afirmando que 

 

a delimitação do perímetro da AEIS, assim como os parâmetros urbanísticos 
estabelecidos para o prazo de regularização não refletem as particularidades 
socioespacial do lugar, nem correspondem às determinações do Plano Diretor 
(incluso em sua concepção) e do Estatuto das Cidades. Ao que parece, consiste, 
principalmente, em uma ação de regularização de posse, que poderia aplicar-se a 
qualquer outra situação urbanística, e não especificamente a AEIS. A lei de Nova 
Descoberta tampouco especifica o instrumento que deveria aplicar-se a situações 
irregulares, dificultando a compreensão sobre seus objetivos (ATAÍDE, 2013, p. 517-
518

51
).  

 

Tal questão mostra-se interessante para a compreensão do bairro enquanto realidade 

contraditória, construída no entrelaçamento entre uma ordem próxima e uma distante. Ora, sendo a 

posse do terreno uma característica do processo de formação do núcleo de ocupação inicial da área, 

a formação da AEIS demonstra diferentes olhares sobre a questão: primeiro a evidência das próprias 

contradições socioespaciais que compõe a realidade do bairro, segundo a intervenção do poder 

público nessa realidade e, terceiro, os diferentes significados que possa ter tal política pública para a 

vida cotidiana e para o imaginário dos moradores locais.  

Portanto, podemos entender a AEIS como um elemento importante do ponto de vista das 

estratégias de efetivação do direito à cidade e à moradia, como uma proteção destes direitos tantas 

vezes negado a parcelas significativas da população. Notamos, junto a moradores do bairro que não 

tinham, por exemplo, a posse legal da sua residência, o usufruto do usucapião como motivo de 

orgulho por possuir agora o documento oficial de propriedade.  

No contexto assinalado, a propriedade privada da residência pode ser dialeticamente 

compreendida em duas possibilidades, a da alienação e a da esperança. Da alienação do morador 

                                                           
51

 Tradução livre. 
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que não percebe que o fato de ter legalmente a casa não transforma a situação de precariedade de 

uma situação de vida sedimentada na inclusão perversa na cidade e, ao mesmo tempo, da esperança 

deste mesmo morador, que desfruta de um sentimento de satisfação e de suposta emancipação de 

sua história, através da sua participação nos benefícios do desenvolvimento da cidade, que agora 

participa como cidadão que usufrui da propriedade privada.  

Estes elementos em discussão acerca da relação bairro-cidade e da inserção do morador na 

dinâmica da produção do espaço, demonstram a produção do espaço concebido, em movimento e 

não separada do espaço vivido e percebido. Repercutem na realidade socioespacial do bairro de 

Nova Descoberta, quando avanços e estagnações, possibilidades e alienações, constróem a realidade 

de vida do morador no bairro e na cidade, alimentando as controvérsias e as encruzilhadas do seu vir 

a ser.  

Encruzilhada que se revela, também, na evidência da boa localização e da valorização 

imobiliária de determinadas áreas do bairro, com repercussões diferenciadas na vida cotidiana dos 

moradores locais. Pois, na área de ocupação espontânea e com problemas de regularização fundiária 

hoje denominada AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova, a formação dessa área especial freou um 

processo mais intenso de especulação imobiliária, que ajudou a garantir a permanência da população 

mais pobre. Ao mesmo tempo, no entanto, a boa localização da área atrai novos moradores que se 

dividem entre aqueles que podem comprar ou alugar uma casa ou apartamento, e aqueles mais 

carentes que somente podem morar nas chamadas vilas de aluguel. Situação refletida por 

Cavalcante, ao mostrar que 

 

faz-se necessário considerar a acessibilidade como uma condição que se aplica à 
lógica funcional de todos os elementos do setor da moradia na cidade capitalista. A 
população de menor renda, quando busca as vilas para suprir suas necessidades 
habitacionais, está buscando a inserção em uma área da cidade que lhes permita 
uma articulação com os elementos fundamentais à sua reprodução social, ou seja, 
um sistema de transporte coletivo, oferta de comércio e serviços populares, 
proximidade a fontes de emprego, áreas de lazer, etc. em Nova Descobertas, os 
moradores das vilas encontram tudo isso e, ainda, a possibilidade de pagar um 
preço menor do que aquele pago nas casas localizadas nas ruas do bairro 
(CAVALCANTE, 2004, p. 36). 

 

Na localidade de Morro Branco, apesar de também constatarmos a presença de vilas de 

aluguel, sua valorização como área de boa localização se revela pelos novos empreendimentos de 

comércio e serviços instalados e pela subida nos preços dos imóveis residenciais, alugados ou não. 

Fato perceptível, por exemplo, nos investimentos imobiliários voltados para os condomínios verticais 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Evidências da valorização imobiliária na localidade de Morro Branco: A) folder de divulgação de 
empreendimento imobiliário, na década de 1990; B) condomínio residencial vertical em construção, em 2014 

  
Fonte: A) Nobre, 2001; B) Acervo da autora, 2014 

 

Esses elementos compõem o quadro das transformações urbanas mais recentes na capital 

potiguar, marcando sua inserção no processo de reprodução capitalista em nível nacional e mundial. 

São representações dos novos fluxos do capital e dos modernos arranjos socioespaciais. Os espaços 

luminosos de uma racionalidade hegemônica, que convive com os espaços opacos de uma 

racionalidade hegemonizada (SANTOS, 1999).  

A realidade do bairro de Nova Descoberta mostra, assim, impasses e encruzilhadas de um 

processo de urbanização desigual e segregada, que separa ricos e pobres e constrói uma paisagem 

de contrastes e diferenças acentuadas, com repercussões na própria vida cotidiana local. Daí a 

realidade conflituosa do bairro, onde, em conjunto com as inúmeras vilas de casas de aluguel, 

convivem condomínios verticais e horizontais voltados a uma população de maiores rendimentos 

financeiros (Figura 16).  

 

Figura 16 - Diferenças socioespaciais marcantes na paisagem do bairro de Nova Descoberta: A) uma vila de casas de 
aluguel, localizada na AEIS; B) um condomínio vertical e a propaganda de outro a ser construído, ambos na R. da Saudade 

  
Fonte: A e B) Amadja Borges, 2016 

 

Esta realidade de contradições e diferenças socioespaciais pode ser observada, também, nas 

formas e nas práticas cotidianas vivenciadas pelas ruas do bairro. Na Av. Amintas Barros podemos 

observar, em determinados locais, a convivência próxima entre um grande condomínio particular – 

A B 

B A 
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que ajardinou o canteiro central localizado em frente a sua entrada principal – e residências mais 

simples, que se relacionam de modo diferente com estes mesmos canteiros, pois ali a dona de casa 

estende sua roupa para secar, aproveitando para isso desde a área da calçada até o canteiro central 

da rua.  

 

Figura 17 - A, B e C) Na Av. Amintas Barros, a entrada principal do Condomínio Nossa Senhora do Líbano e os canteiros 
ajardinados em frente a essa entrada 

   
Fonte: Acervo da autora, 2016 

 

Figura 18 - A, B e C) Na Av. Amintas Barros, a casa, a calçada, a rua e o canteiro como espaços das práticas cotidianas 

   
Fonte: Acervo da autora, 2016 

 

As duas situações revelam usos e relações diferentes dos moradores com o espaço público, 

demonstrando um maior enclausuramento daqueles que residem no condomínio particular, que 

utilizam a rua apenas para circular entre o bairro e a cidade. E, ao mesmo tempo, mostrando uma 

proximidade da população mais carente em relação à rua e à calçada, já que o espaço da casa é 

pequeno e as necessidades diárias da família transbordam o espaço privado, levando-a então a se 

apropriar da rua porque ela é espaço de usos e significados importantes na sua vida cotidiana. Nesse 

caso, a rua extrapola seu sentido como espaço geométrico e planejado, para se revelar como espaço 

social de grande valor para a cotidianidade local. 

No contexto em discussão, podemos notar que o bairro se consolida e se realiza como 

espaço de entraves e possibilidades, de diferentes significados, postos na produção do seu espaço 

concebido, percebido e vivido. Daí a emergência da afirmação de Nova Descoberta como Bairro e 

Vida de Bairro na cidade. Próximo ponto em discussão no capítulo. 

 

 

A B C 

A B C 
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2.4 AFIRMAÇÕES DO BAIRRO E DA VIDA DE BAIRRO 

 

Quando eu morrer não quero que meu corpo fique lá 
[no centro de velório particular], quero que fique aqui 
[no Centro Social Celso Sales], o enterro pode ser por lá, 
mas o velório é aqui... (M15) 

 

Já ressaltamos anteriormente que o bairro de Nova Descoberta se mostra como espaço 

dialeticamente produzido pelas relações sociais empreendidas entre diferentes sujeitos sociais. Um 

enredo de tramas e dramas, numa realidade produzida no movimento e na convergência de lógicas 

diferenciadas de produção do espaço: trilhas de uma investigação assentadas nas representações do 

espaço, nos espaços de representações e nas práticas espaciais.  

Por isso, nos deparamos com um bairro de contradições reveladas e vivenciadas 

cotidianamente na construção da vida de bairro, entendida como condição e meio para afirmação do 

próprio bairro na realidade urbana contemporânea. Premissa que sustenta a ideia de que o Bairro e a 

Vida de Bairro se consolidam a partir das tramas e dramas do vivido, em sua relação amiúde com as 

questões de uma lógica concebida e percebida. 

Nesse contexto em discussão, propomos neste item um olhar amiúde acerca do espaço 

vivido em seu movimento dialético. Pretensão que justifica, no início do item, a fala de uma 

moradora defendendo sua escolha de, quando morrer, ser velada no salão do prédio da associação 

que frequenta há muitos anos.  

A associação mencionada chama-se Celso Sales, e está localizada na Av. Xavier da Silveira. 

Nela, homens e mulheres de diferentes idades, especialmente mais velhos, se reúnem toda semana 

para rezar, combinar atividades diversas, como viagens e eventos religiosos, fazer artesanato, 

lanchar juntos e, principalmente, conversar sobre seus problemas e suas alegrias. Como essa 

associação é bem antiga, há fortes laços de amizade e companheirismo entre os participantes, 

resultantes das relações de vizinhança e de solidariedade vivenciadas ao longo do tempo.  

Quando um dos participantes falece, seu velório pode ocorrer no próprio prédio da 

associação, para que os frequentadores possam participar. Pois bem, na mesma rua da associação há 

um novo centro de velório particular instalado, e uma das participantes da associação comentou que 

paga mensalmente as despesas decorrentes de seu futuro óbito, o que inclui o velório nas novas 

instalações deste novo empreendimento. Mas a senhora não deseja e não aceita ser ali velada, pois 

para ela seu corpo deve ser velado na associação, junto de seus amigos. Ou seja, para a senhora, a 

associação é o espaço de suas experiências cotidianas, a base de parte de suas memórias de vida e, 

por isso, um elo de sua relação com os amigos e com o próprio bairro. Daí a negação do centro de 

velório particular, um espaço para ela vazio de significados e de sentimentos. 
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No fato narrado, a relação de proximidade da senhora com a associação local expressa um 

conjunto de significados relevantes para pensarmos o espaço vivido enquanto espaço das práticas 

cotidianas, usado e sentido, por isso concreto para o habitante, como nos explica Lefebvre, ao 

mostrar que, 

 

o espaço do usuário é vivido, não representado (concebido). Em comparação com o 
espaço abstrato dos especialistas (arquitetos, urbanistas, planejadores), o espaço 
das atividades cotidianas dos usuários é um espaço concreto. O que quer dizer 
subjetivo. Espaço dos “sujeitos” e não dos cálculos, espaço de representação que 
tem origem na infância, com seus momentos, suas realizações e suas carências 
(LEFEBVRE, 2013

52
, p. 395, grifos do autor).  

 

Pensamos, nesse contexto, o espaço vivido como elemento do movimento da tríade espacial 

que ajuda a construir o bairro como lugar de vida do habitante na cidade, não dissociado do espaço 

concebido e percebido, mas, fundamentalmente, articulado e convergente, como uma terceira 

dimensão da produção do espaço, conforme explica Schmid, ao discutir que 

 

a terceira dimensão da produção do espaço é a experiência vivida do espaço. Essa 
dimensão significa o mundo assim como ele é experimentado pelos seres humanos 
na prática de sua vida cotidiana. Nesse ponto, Lefebvre é inequívoco: o vivido, a 
experiência prática, não se deixa exaurir pela análise teórica. Sempre permanece 
um excedente, um remanescente, o indizível, o que não é passível de análise 
apesar de ser o mais valioso resíduo, que só pode ser expresso por meio de meios 
artísticos (SCHMID, 2012). 

 

Em nossas reflexões acerca das práticas cotidianas que expressam o vivido em Nova 

Descoberta, chamamos a atenção para o fato de que também esta dimensão é importante na 

afirmação do bairro e da vida de bairro, pois a associação citada na narrativa da senhora, 

constituindo espaço vivido porque usado e experimentado, se destaca como núcleo de vida social, 

sendo importante para a construção da memória individual e coletiva, a qual dá sentido e forma ao 

bairro. 

No âmbito dessas questões que dizem respeito à cotidianidade vivida, notamos também, em 

Nova Descoberta, uma relação próxima dos moradores com os espaços públicos locais, como ruas, 

calçadas e canteiros. Espaços de usos e de práticas cotidianas que fomentam significados 

importantes ao amadurecimento das noções de pertencimento e de identidade. Nesse caso, 

observamos que esses espaços públicos extrapolam sua função geométrica e se convertem em 

espaços sociais de rico sentido para a cotidianidade local.  

Como a apropriação espontânea de trechos das calçadas de determinadas ruas localizadas ao 

pé do morro, onde de um lado estão as casas com o quintal para o Morro e do outro lado da rua 
                                                           
52

 Tradução livre. 
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estão as calçadas de um muro alto de uma antiga indústria e de outro muro alto de um condomínio 

residencial horizontal.  

Moradores destas ruas se apropriam cotidianamente dessas calçadas do outro lado da rua: 

ali colocam jarros de plantas, cadeiras e redes para as conversas rotineiras, além de pintarem os 

muros com manifestações de sua religiosidade e de sua cultura. Além disso, nos eventos esporádicos, 

como o São João e a Copa do Mundo, é fácil encontrar fogueiras e bandeirinhas ornamentando o 

espaço para o encontro e a festa (Figuras 19 e 20). 

 

Figura 19 - A calçada do muro como espaço apropriado: A) espaço do contato e da conversa; B) espaço das pinturas e das 
plantas; C) espaço das comemorações e seus símbolos 

   
Fonte: A e B) Acervo da autora, 2013; B) Acervo da autora, 2014 

  

Figura 20 - A calçada do muro como espaço apropriado: A) espaço das roupas dos moradores; B) espaço dos jarros e das 
plantas; C) espaço das pinturas 

   

Fonte: A) Acervo da autora, 2013; B e C) Acervo da autora, 2014 

 

Os usos e as práticas cotidianas relacionadas a esses espaços os esboçam como núcleos de 

vida social da vida de bairro em permanente construção. Neles, as pessoas se encontram, 

estabelecem relações de vizinhança e confiança, demonstram aspectos de sua cultura e de seu 

entendimento do mundo. E aproximam, e por vezes confundem, o espaço público e o espaço 

privado, colocando-os no cerne da discussão empreendida sobre a vida de bairro a partir da relação 

público-privado.  

Aprofundaremos, mais adiante no trabalho, nossas considerações acerca da vida de bairro 

em Nova descoberta, especialmente no que se refere aos núcleos de vida social e seus significados. 

A B C 

A B C 
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Neste momento, no entanto, destacamos, a partir da tríade de análise da produção do espaço, o 

espaço vivido na composição da realidade atual do nosso campo empírico em estudo. 

Estando esse espaço vivido também contemplado e associado a nossas discussões anteriores, 

quando mostramos as diferentes referências socioespaciais, a relação Morro-Parque, as ideias 

concebidas para o bairro. Afinal, consideramos que tais elementos pensados sobre o bairro, se 

esvaem e perdem sentido quando não relacionados a cotidianidade vivida. 

Nessas trilhas a percorrer sobre a realidade atual do bairro em estudo, com foco também no 

espaço vivido e na vida cotidiana que ali se desenrola, há nossa intenção e planejamento de se 

alcançar e se analisar a cidade e o bairro como obra da ação humana na contemporaneidade. Mas, 

como fazê-lo? Através da análise dos diferentes usos e significados dos espaços e tempos da vida 

cotidiana que se experimenta.  

Pois, estudando a construção do bairro e da cidade a partir da cotidianidade vivida, 

chegamos perto da análise da criação da obra humana, que se revela e se alimenta nas realizações e 

na riqueza, na miséria e na pobreza da vida cotidiana. Lefebvre, em seus estudos sobre a vida 

cotidiana, ressalta a necessidade de uma análise crítica da cotidianidade, assinalando que: 

 

na cotidianidade se mesclam as realizações e o que certos filósofos chamam de 
‘alienações’ do ser humano. A vida cotidiana confronta os possíveis e os 
impossíveis, a alegria nela afronta a dor e o tédio. Neste sentido ela contém o 
critério do humano. Nem as atividades excepcionais, arte, ciência, política, nem os 
destinos dos indivíduos excepcionais, nem os instantes sublimes permitem 
mensurar a realização do humano (LEFEBVRE, 2001a

53
, p.92). 

 

Para trilhar esse caminho teórico de estudo, que busca compreender a realização do humano 

nos possíveis e impossíveis da vida cotidiana, Lefebvre (2001a) ressalta as determinações científicas 

da cotidianidade, que se revelam como um texto social, com linguagem própria, carregada de sinais, 

signos e símbolos, combinados de formas extremamente variadas. Para o autor citado (Ibidem, p.93), 

“signos e sinais povoam o espaço e o tempo. Os sinais são simples, precisos [...], os signos são mais 

vagos e complexos: constituem sistemas abertos”. Já sobre os símbolos, o autor explica que, 

 

rostos, monumentos, símbolos introduzem profundidade na cotidianidade: 
presença do passado, atos e dramas individuais ou coletivos, possibilidades mal 
determinadas e ao mesmo tempo surpreendentes, belas e grandiosas. No 
espetáculo do cotidiano e na participação dos indivíduos na vida cotidiana estão os 
núcleos, os centros, os pontos de penetração em algo mais profundo que a 
banalidade repetitiva, e que, no entanto, deles não se separa (LEFEBVRE, 2001a

54
, 

p. 94). 
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No contexto teórico assinalado, pensemos empiricamente Natal e Nova Descoberta, nos 

espaços e tempos de usos e seus significados e nas tramas e dramas da cotidianidade vivida, que se 

revelam em seus cantos e recantos, núcleos e centros, sinais, signos e símbolos do vivido, do 

percebido e do concebido.  

Lefebvre (2001a55, p.94) fez esse exercício, e afirmou que “Paris é feita de ruas, pessoas, 

signos, sinais inumeráveis e também dos símbolos sem os quais a cidade, seu povo e sua história 

estariam incompletos”. Parodiando o autor, afirmamos também que Nova Descoberta é feita de ruas 

e pessoas, signos, sinais inumeráveis e também dos símbolos sem os quais o bairro, seus moradores 

e sua história estariam incompletos.  

Daí a estratégia de apresentarmos o bairro em estudo pelo que vemos, escutamos, sentimos 

e experimentamos em suas ruas, calçadas, canteiros, quadras, campos de futebol, praças, 

associações, mercearias, lojas, escolas, igrejas.... Ou seja, nos seus núcleos de vida social, pontos de 

encontros e de convivências, de sociabilidades e de solidariedades, de festas e de comemorações, de 

conflitos e de contradições.  

E, por que uma atenção particular acerca das práticas cotidianas perceptíveis nestes núcleos 

de vida social no bairro? Pelas inquietações e curiosidades científicas suscitadas continuamente em 

nossos percursos e paradas pelo bairro, quando notamos aspectos importantes da realidade 

contemporânea, mostrando o entrelaçamento e a simultaneidade da riqueza e da pobreza, da 

apropriação e da dominação, da esperança e da desilusão, da alienação e das possibilidades da vida 

cotidiana.  

Lefebvre, ao discutir a questão da vida social na cidade, resgata a importância da taberna e 

da rua, pois,  

 

essa experiência que se desenvolve em escala mundial é preciosa, sobretudo, por 
ser penosa e negativa; ela revela no “bistrô” um núcleo da vida social, núcleo de 
múltiplas atividades, encontros amigáveis, diversos jogos, informações e 
comunicações. As pessoas o procuram para conversar, mais do que para beber. Do 
mesmo modo, a rua não é um simples lugar de passagem, mas um lugar de 
informações e trocas (humanas), de encontros e de relacionamentos entre grupos, 
de espetáculos e estímulos (LEFEBVRE, 2001a

56
, p. 141-142).  

 

Situação e pensamento também compartilhado por Ribeiro quando, em consonância com o 

que preconiza Lefebvre na citação anterior, resgata as ações espontâneas que permitem os usos e as 

apropriações da vida cotidiana, o que a autora denomina de gestos-fio, explicando que 
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os gestos-fio elaborados pela ação espontânea, ou seja, pela ação não planejada ou 
apenas singelamente concebida, são portadores dos valores compartilhados por 
um determinado povo, etnia, camada social ou grupo. Essa ação pode criar lugares 
onde, antes, só havia espaço e racionalização. Da mesma forma, essa ação pode 
superar, mesmo que apenas por pouco tempo, a cotidianidade alienada, quando 
manifesta a fraternidade e a irredutível pertença (RIBEIRO, 2005, p. 417).  

 

Focamos, nesse contexto, os núcleos de vida social como fontes de inquietação e de 

inspiração na pesquisa pelo fato de aí encontrarmos a apropriação como possibilidade. Pois, nesses 

núcleos, moradores vivenciam eventos e relações, exprimem usos e significados, revelando a vida 

cotidiana como rico texto social a ser lido. Sinais, signos e símbolos de um rico espetáculo, quase 

espontâneo, sendo que, ao percebermos alienações e possibilidades da vida cotidiana em cena, 

indicamos o termômetro da modernidade da qual é o lugar por excelência.  

Símbolos, sinais e signos de um rico texto social que chamamos de cotidianidade estão 

expressos, portanto, na vida social do bairro em estudo: nos objetos construídos, na natureza 

exposta, nos eventos e relações que compõem a vida cotidiana. Dessa forma, a vida cotidiana se 

constrói e se revela em toda a sua grandeza.  

Nesses núcleos de vida social, as pessoas vivem, constroem hábitos e costumes, sentem 

desilusões e esperanças, vivenciam encontros e desencontros, criando referenciais socioespaciais em 

comum que estão relacionados aos usos e significados dos espaços e tempos de uma cotidianidade 

que é individual, mas adquire corpo e movimento de uma coletividade. 

Para ilustrar tais ideias, pensemos nas ruas e seus movimentos – ou sua ausência, talvez – 

como possibilidade dessa leitura do bairro. Refletindo a rua enquanto espaço geométrico, nas suas 

dimensões, nas formas dos seus quarteirões, nas tipologias de suas construções, nas suas calçadas, 

nos seus canteiros, nos seus espaços de lazer, como praças, campos de futebol, quadras. Mas indo 

bem além, e pensando-a também, especialmente, como espaço social rico em movimentos, em 

relações, em tramas e em dramas que nela se desenrolam e que produzem redes e filamentos de um 

espaço vivido de grande valor investigativo. Afinal, como bem explica Lefebvre, 

 

intermediário muito privilegiado entre os setores do cotidiano – os lugares do 
trabalho, a moradia, os lugares de distração – a rua representa a vida cotidiana em 
nossa sociedade. Ela é a representação quase completa, a ‘compilação’, apesar de 
ser exterior às existências individuais e sociais, ou porque é exterior. Ela só é o 
lugar de passagem, de interferências, de circulação e de comunicação. Portanto, 
ela é tudo, ou quase tudo: o microcosmo da modernidade. Com sua aparência 
móvel oferece publicamente o que em outros lugares está escondido. Ela realiza 

sobre a cena um espetáculo quase espontâneo (LEFEBVRE, 2001a
57

, p. 98).  
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Temos, a partir desse contexto teórico, a emergência de um par dialético deveras relevante à 

discussão desenhada: o público-privado como manifestação das inter-relações que compõem a vida 

cotidiana local. Mostrando, portanto, que no campo empírico em estudo, a cotidianidade parece 

ultrapassar os ‘muros’ que separam a casa e a rua, construindo redes e filamentos como teias do 

vivido, conjunto de relações e sensações experimentadas no encontro, às vezes harmônico, por vezes 

conflituoso, com o outro que é familiar, amigo, vizinho, conhecido. Utilizador do espaço e do tempo 

que é compartilhado, dando forma e conteúdo à rua, à calçada, à praça, à quadra, ao canteiro e, por 

consequência, ao próprio bairro e à própria cidade, conforme assinala Lefebvre ao mostrar que, 

 

redes e filamentos conectam à distância os pequenos grupos, aparentemente 
fechados ou anexados a um território: famílias, povoados, bairros, agrupamentos 
corporativos, associações locais.  
 
Redes e filamentos não coincidem com os grandes agrupamentos cujo estudo 
transborda o da cotidianidade: classes, nações, sindicatos, partidos. E, todavia, são 
elementos e aspectos destes; situam os grandes conjuntos na cotidianidade, e 
reciprocamente. Ao longo das redes, as noticiais e as apreciações se transmitem de 
boca a boca, às vezes com uma velocidade assombrosa, mas não sem deformações 
e filtros. [...] 
 
Os filamentos diferem das redes, pois veiculam pessoas e não somente ‘ruídos’, 
informações e rumores. Através destes filamentos, os jovens encontram lugares, 
entram em um trabalho, migram do campo para a cidade. [...] É raro que um 
indivíduo, por mais isolado que pareça, não seja membro de uma rede ou um 
filamento, muitas vezes sem saber. A maior parte das pessoas participa de vários 
destes grupos ‘informais’. 
(LEFEBVRE, 2001a

58
, p. 105) 

 

A nossa percepção acerca da existência dessas redes e desses filamentos aprofunda nosso 

conhecimento acerca da vida social de bairro, demonstrando que o vivido se constrói e se revela na 

inter-relação entre os diferentes referenciais socioespaciais do bairro, nos símbolos e nos 

sentimentos de identidade e de pertencimento da população, que se relacionam, alimentando redes 

e filamentos através das práticas cotidianas e dos usos que faz dos espaços ao longo do tempo.  

Assim, nossas observações e olhares refletem essas redes e filamentos em Nova Descoberta, 

nos levando a destacar os núcleos de vida social – a rua em particular – enquanto espaços 

privilegiados no estudo da cidade, do Bairro e da Vida de Bairro. Ora, a rua e seus usos e significados, 

têm um papel de destaque na conformação da vida urbana, pois oferecem visibilidade à sua 

complexidade de dimensões, destacando os signos, sinais e símbolos de um rico texto social 

continuadamente em construção. Afinal, como bem demonstra Carlos, 
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nas ruas o presente nos assedia, traz a marca dos itinerários às vezes dispersos, 
difusos ou mesmo concentrados definidos pela vida cotidiana.  
 
Podemos afirmar que a vida aí é inesgotavelmente rica e plena de energia – é o 
nível do vivido. Na rua encontra-se não só a vida mas os fragmentos de vida, é o 
lugar onde homem comum aparece ora como vítima, ora como figura intransigente 
e subversiva. No movimento da rua encontra-se o movimento do mundo moderno 
(CARLOS, 1995, p. 85). 

 

As redes do vivido se revelam nos usos dos espaços públicos, pelas práticas e movimentos 

dos moradores pelo bairro, como momentos de ebulição da vida social urbana que dá sentido e 

expressão à vida de bairro (Figura 21).  

 

Figura 21 - Os espaços públicos e a construção das redes do vivido: A) as relações de vizinhança expressa no movimento das 
calçadas; B) o movimento dos encontros e das trocas nas ruas; C) o canteiro como espaço das atividades coletivas, como 

um bazar 

   
Fonte: A) Acervo da autora, 2012; B) Welson Lima, 2014; C) Acervo da autora, 2015 

 

Daí nosso intuito de entender o Bairro e a Vida de Bairro também pelo movimento de suas 

ruas, focando estas para além do espaço geométrico, e como rica página de um texto social em 

permanente (re)construção: a cotidianidade marcante da vida social construída diariamente na 

relação dos indivíduos com os espaços públicos, como expressão de sua relação com a própria 

cidade. 

Entendimento que coaduna com o que explica Gomes (2013) sobre o papel e o significado 

dos espaços públicos na realidade urbana que é produzida na interação, na comunicação e no 

diálogo entre os indivíduos. Segundo o autor citado, 

 

alguns específicos espaços públicos constituem, nas cidades modernas 
contemporâneas, veículos privilegiados de comunicação social. O diálogo social 
difundido por comportamentos, atitudes, valores é obtido pela copresença, pela 
convivência, pelo confronto, pelo debate. Esses espaços são excepcionais. Podem 
ser praças, jardins, um conjunto de ruas, um cruzamento de avenidas, 
monumentos; pouco importa o modelo em sua origem, esses lugares concentram 
significações, são densos de sentidos, atraem o público e simbolizam a cidade 
(GOMES, 2013, p. 271-272). 

 

Por isso, consideramos promissora a riqueza investigativa dos referenciais socioespaciais 

construídos a partir dos sinais, signos e símbolos, redes e filamentos da vida cotidiana produzida e 

A B C 
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revelada de forma significativa nas ruas do bairro. Ruas que, em conjunto com outros núcleos de vida 

social, sinalizam para os percursos e as paradas, os movimentos e as pausas, as apropriações e as 

dominações da vida de bairro em ebulição a partir da cotidianidade vivida. Esta se constitui enquanto 

indício da afirmação do bairro e da vida de bairro em sua dinâmica dialética, intrinsicamente 

construída na produção do espaço vivido e, também, dos espaços concebidos e percebidos. Ricos 

textos sociais, portanto, a serem descortinados na elucidação da dinâmica de afirmação do Bairro e 

da Vida de Bairro. 

No âmbito desta discussão e daquela colocada anteriormente nos demais itens deste 

capítulo, apresentamos a realidade atual de Nova Descoberta como bairro da cidade de Natal. 

Discussão assentada em trilhas de investigação, percursos e observações, curiosidades e interações 

que nos aproximaram da dinâmica da tríade de produção do espaço em seu movimento entre a 

prática espacial, as representações do espaço e os espaços de representações. Movimento que nos 

permitiu elencar um conjunto de elementos para pensar as principais referências da vida urbana que 

sustentam o Bairro e a Vida de Bairro em Nova Descoberta, com destaque para as construções, os 

monumentos, os espaços públicos, semi-públicos e privados, como indicativos dos sinais, signos e 

símbolos da vida social produzida (Mapa 9). 

 

 

  



MAPA 9 - Referências da vida urbana que sustentam o Bairro e a Vida de Bairro em Nova Descoberta

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e Pesquisa de Campo. Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.

09

08
20

21
28

2910
07

11
34
33

32 24
02

30
36

22
28 13

38

40
39

12
25

23
14

06 05
04 27

03

02

15 16

17
18 19

37 31

22

35

26

01

24

03

01
02

01

07

02

03

04
06

05

10

LAGOA NOVA

NOVA DESCOBERTA

TIROL

±

0 0,2 0,40,1
Km

MORRO/PARQUE DAS DUNAS

156

Legenda:

01 - 7º Batalhão de Engenharia de Combate
02 - Exemplos de Bodega
03 - Capela São Geraldo
04 - Casa Castelo de Ary Gomes e Associação
      Potiguar em Defesa da Cidadania (APDC)
05 - Supermercado Rede Mais Veneza
06 - Futebol Society Real Sports
07 - Centro Social Celso Sales
08 - Casa do antigo Cacimbão
09 - Centro Velatório Vila Flor
10 - Exemplos de Centro Espírita
11 - Espetinho do Pedro
12 - Lagoa do Jacaré/Lagoa dos Potiguares
13 - Capela N. S. das Vitórias
14 - Cemitério Parque Nova Descoberta
15 - E. M. Prof. Ulisses de Góis
16 - Igreja Evangélica
17 - Futebol Guarani
18 - Pastel da Hora
19 - Casa da Pamonha
20 - Antigo Arraiá do Pinto
21 - Padaria Morro Branco
22 - Aarraiá do Arroxonó em 2015
23 - Teatro Barracão Clowns
24 - E. E. Presidente Café Filho
25 - Ass. Sto. Afonso Maria de Ligório
26 - E. E. Hegésipo Reis de Oliveira
27 - Grupo da 3ª Idade N. Senhora de 
       Fátima e Clube de Mães Maria Clotilde
28 - Conselho Comunitário de Morro Branco
29 - Praça Lúcia Ametista e Quadra
30 - Praça N. Senhora das Vitórias
31 - Centro Desportivo de N. Descoberta
32 - Posto da Polícia Militar - MB/ND
33 - Academia ao Ar Livre ("A Praça")
34 - Parque Infantil
35 - Supermercado Supercop
36 - Núcleo Ecológico de Morro Branco
37 - Condomínio dos Gosson ou Condomínio
       Nossa Senhora do Líbano
38 - Ápice Recepções
39 - Imagem de N. S. de Fátima
40 - Academia ao Ar Livre e Parque Infantil

Nova Descoberta Tirol
01 - Capela Sto Afonso + 
       Casa da Criança
02 - Instituto Federal do RN (IFRN)
03 - Shopping Midway Mall
       (Antiga Fábrica Guararapes)
Lagoa Nova

01 - E. E. Vigário Bartolomeu
02 - E. E. Castro Alves
03 - Centro de Saúde 
       Nova Descoberta
04 - Lagoa do Preá
05 - Praça Des. Norton Chaves
       (Praça de Potilândia)
06 - Correios
07 - Capela Sagrado Coração de
        Jesus + Casa dos Padres

Escala Gráfica

Vias Natal
Limite do bairro Nova
Descoberta
Limite dos demais bairros

Localização Referências
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Nossa compreensão acerca das referências da vida urbana que sustentam o Bairro e a Vida 

de Bairro em Nova Descoberta (Mapa 9), emergiram a partir de nossos inúmeros percursos pelas 

ruas do bairro, quando observamos, dialogamos com diferentes sujeitos sociais, visitamos variadas 

instituições e construímos percepções acerca da vida de bairro, especialmente do movimento que se 

revela em seus núcleos de vida social, a partir dos espaços e tempos da vida cotidiana de seus 

moradores.  

Em um primeiro olhar acerca das referências da vida urbana em Nova Descoberta, 

percebemos o conjunto rua, calçada e canteiro como espaços públicos importantes à cotidianidade 

vivida. Num segundo olhar, podemos ainda visualizar construções e monumentos de rico significado 

para o bairro, espaços de revelação das necessidades imediatas dos moradores locais, como rezar, 

estudar, ir ao médico, fazer compras, cuidar da saúde, encontrar amigos, jogar, fazer a festa.  

Além disso, tais referências indicam as diferentes idades do bairro, ou seja, os tempos que se 

foram, que permanecem e que estão representados nas construções e em seus propósitos, 

demonstrando, por isso, o caráter histórico da produção do espaço, que se une às determinações da 

contemporaneidade e participa da modernidade em andamento. Dinâmica esta discutida por Santos, 

quando explica que 

 

o espaço é formado pelo menos de dois elementos: a materialidade e as relações 
sociais. A materialidade, que é uma adição do passado e do presente, porque está 
presente diante de nós, mas nos traz o passado através das formas: basta passear 
por uma cidade, qualquer que seja, e nos defrontaremos nela, em sua paisagem, 
com aspectos que foram criados, que foram estabelecidos em momentos que não 
estão mais presentes, que foram presente no passado, e com o presente do 
presente, nos edifícios que acabam de ser concluídos, esse presente que escapa de 
nossas mãos. Na realidade, a paisagem é toda ela passado, porque o presente que 
escapa de nossas mãos, já e passado também. Então, a cidade nos traz, através de 
sua materialidade, que é um dado fundamental da compreensão do espaço, essa 
presença dos tempos que se foram e que permanecem através das formas e 
objetos que são também representativos de técnicas (SANTOS, 2001, p. 22).  

 

Notamos também que há uma relação próxima entre espaços públicos livres como a rua e 

determinadas construções que se destacam como públicas porque gestadas e planejadas pelo poder 

municipal e/ou estadual, tais como o Batalhão de Engenharia, as escolas e o posto de saúde local. 

Relação essa com a rua que também é condizente com o papel desempenhado por outras 

construções, como mercearias, supermercados, associações comunitárias. 

São representações do espaço em sua tripla dimensão: o concebido, o vivido e o percebido, 

dialeticamente inter-relacionados e assimilados. São os elos da vida social em construção. Os pontos 

de encontro, de conflito, de trocas, de organizações, de disputas. Os núcleos de vida social que, 

sustentados pelo concebido, ajudam a tecer a rede do vivido e do percebido no bairro. 
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Essas construções e monumentos marcam hoje a realidade socioespacial do bairro, fazendo 

parte do processo de construção da identidade local, por estarem ligadas de alguma maneira à vida 

cotidiana dos moradores. Evidenciam aspectos de outrora que resistem e persistem, como as 

bodegas de vender fiado e o campo de futebol comunitário. Mas também declaram os novos tempos 

e espaços de uma modernidade que se organiza no bairro, como o supermercado do cartão de 

crédito e o centro de futebol society. Elementos estes de uma mesma realidade, aquela que, como 

diz Martins, é marcada pelos desencontros dos tempos históricos de uma modernidade que 

 

não é feita pelo encontro homogeneizante da diversidade do homem, como sugere 
a concepção da globalização. É constituída, ainda, pelos ritmos desiguais do 
desenvolvimento econômico e social, pelo acelerado avanço tecnológico, pela 
acelerada e desproporcional acumulação de capital, pela imensa e crescente 
miséria globalizada, dos que têm fome e sede não só do que é essencial à 
reprodução humana (MARTINS, 2012, p. 18-19).  

 

Contexto teórico em discussão que nos remete também a discussão que propõe Lefebvre 

(1961) acerca dos tempos cíclicos e lineares. Tempos diferenciados, mas inter-relacionados, nessa 

modernidade incompleta que vivemos, pois os tempos cíclicos são aqueles naturais e irracionais na 

lógica capitalista de produção do espaço; e os tempos lineares, a representação do que preconiza 

essa lógica do mercado: a racionalidade, a técnica. A consciência desse par dialético de tempos 

diferenciados é importante no estudo crítico da vida cotidiana, uma vez que, conforme afirma o 

citado autor, 

 

a crítica da vida cotidiana estuda a persistência desses tempos rítmicos dentro do 
tempo linear, aquele da sociedade industrial moderna. Ela estuda as interferências 
entre o tempo cíclico (natural, irracional em um sentido, ainda concreto) e o tempo 
linear (adquirido, racional, abstrato em um sentido e anti-natural). Ela examina as 
deficiências e inquietações que resultam dessa interação ainda pouco e mal 
conhecida. Ela vislumbra enfim as metamorfoses possíveis, do fato dessa interação, 
na cotidianidade (LEFEBVRE, 1961

59
, p. 54).  

 

Pensemos nestes cenários do bairro. Uma realidade de tempos cíclicos e lineares e de uma 

modernidade anômala que permite visualizar a dinâmica de produção do espaço e dos significados 

construídos e revelados no processo de reprodução das relações sociais empreendidas: a venda, a 

mercearia ou a bodega que funciona a partir das trocas efetuadas pelo fiado e pela caderneta, que se 

diferencia dos estabelecimentos cujas trocas se dão apenas pelo dinheiro ou pelo cartão de credito. 

Produzindo uma dinâmica de trocas comerciais que opõe então lógicas diversas, como aquela que se 

ampara na confiança e na vizinhança e aquela que se apoia no lucro e no mercado. 

                                                           
59

 Tradução de Sarah Andrade. 
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Em relação às referências da vida urbana que dão sustentabilidade ao bairro e a vida de 

bairro, destacamos ainda a relação próxima do bairro com a cidade e com outros bairros, 

especialmente aqueles circundantes como Lagoa Nova e Tirol. Em Lagoa Nova há escolas, um centro 

de saúde, um posto dos correios, uma praça, uma igreja, que possuem forte significado para os 

moradores. Até mesmo uma lagoa, denominada do Preá, mesmo estando localizada em Lagoa Nova, 

é citada pelos moradores como referência da cotidianidade construída. Já em Tirol, é marcante a 

relação dos moradores com a Casa da Criança, com o IFRN e com o Shopping Midway, antiga fábrica 

Guararapes.  

Essa realidade dialeticamente construída, nos coloca diante de um bairro individualizado no 

conjunto de bairros da cidade, que se apresenta plural em suas referências socioespaciais, 

conflituoso entre o Morro e o Parque, pensado em suas prescrições planejadas, experimentado 

partir das práticas cotidianas de seus moradores. Um bairro que se move entre os limites e as 

delimitações impostas pelas esferas públicas e privadas, pela sua inserção na realidade urbana 

contemporânea e as vontades, verdades e ações cotidianas de seus moradores. Realidade esta que 

também necessita ser captada a partir dos diferentes momentos históricos de sua construção, para 

podermos então avançar no entendimento de suas possibilidades. Passo importante na discussão a 

seguir, sobre as Novas Descobertas que construíram o bairro. 
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CAPÍTULO III – NOVAS DESCOBERTAS QUE CONSTRUÍRAM O BAIRRO 

 
Desenho de Ágatha Figueira, gentilmente cedido ao trabalho.  
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CAPÍTULO III – NOVAS DESCOBERTAS QUE CONSTRUÍRAM O BAIRRO 

 

 

3.1 HISTÓRIAS NARRADAS 

 

O povo diz que eu moro em Natal, mas eu não moro em 
Natal, eu moro no pé do morro... (M1) 

 

É sabido que o bairro institucionalizado de Nova Descoberta não foi planejado, mas surgiu a 

partir de dois núcleos de ocupação, Nova Descoberta e Morro Branco, na atual área sul da capital 

potiguar. Nesse sentido, a marca de sua existência concreta na cidade advém primeiro das decisões, 

relações, emoções, crenças, dificuldades e conflitos vivenciados por seus moradores, numa alusão ao 

fato de que o bairro vivido é anterior àquele institucionalizado na década de 1990. 

Por isso, abrimos esse capítulo com a fala de uma antiga moradora. Sua família relata que, 

desde sua chegada à área nos anos de 1960, ela teimava em dizer que na verdade não morava em 

Natal, mas sim ao pé do morro, distante dos bairros já consolidados da capital potiguar. Suas palavras 

parecem se referir não apenas a uma distância territorial separando da cidade a área onde morava, 

mas também um apartamento em termos de modo de vida. Afinal, a moradora, nascida em um 

município do interior do estado e criada em uma área rural, não conseguia enxergar o urbano na sua 

nova morada. 

A discussão empreendida neste capítulo se insere nesse contexto. Pois, se na atualidade o 

bairro se apresenta com as características e a dinâmica socioespacial mostradas no capítulo anterior, 

nos anos de 1940 a 1960 há uma realidade condizente com o que dizia a senhora: uma área com uma 

ocupação ainda incipiente, espalhada no território, ruralizada em seus hábitos e relegada a 

abandonos e desagrados pela cidade já existente.  

Esta constatação é importante para pensarmos o bairro na dinâmica de produção social da 

capital potiguar, a partir da complexidade dos aspectos objetivos e subjetivos, pensados e 

espontâneos, concretos e abstratos que lhe deram forma e conteúdo. Um caminho de análise que 

não contempla apenas as decisões e ações daqueles que foram atuantes no seu processo de 

institucionalização, mas também a palavra do indivíduo morador, procurando a interseção entre sua 

fala, suas ações e o processo de urbanização e de implantação de prerrogativas urbanísticas 

pensadas e planejadas para a cidade, no âmbito dos diferentes momentos históricos transcorridos.  

Nesse sentido, destacamos nossa intenção de dar ‘vez’ e ‘voz’ àqueles que anonimamente 

produziram o bairro de Nova Descoberta como lugar de vida na cidade, realizando o exercício de 

ouvir a ‘palavra do habitante’ como elemento importante do bairro cotidiano. A partir dessa 
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finalidade, ressaltamos nosso interesse em apresentar histórias narradas por aqueles que 

experimentaram o bairro ainda embrionário, como fizemos com a fala da antiga moradora, já 

falecida, no início do capítulo.  

Queremos consultar e utilizar tais histórias em nossas reflexões, como uma estratégia para 

dar voz e vez a antigos moradores, além de historiadores, artistas, escritores.... Pois, estes 

conheceram o bairro em seus primórdios e o experimentaram de alguma forma, construindo 

representações acerca de sua realidade e tornando-o parte de suas vidas e de suas memórias. 

Consideramos que esta nossa intenção pode ser considerada um intercâmbio de 

experiências, uma narrativa almejada num momento da sociedade humana em que, como chama a 

atenção Benjamin, 

 

são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se 
pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como 
se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 
faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 1994, p. 197-198). 

 

Barreira (2012), em seu trabalho intitulado Cidades narradas, inspira-se nos próprios estudos 

de Benjamin sobre a narrativa como caminho de reflexão para entender a questão da memória, das 

representações e das práticas de turismo em cidades como Fortaleza, Lisboa, Lyon e Berlim. Segundo 

a autora, 

 

o pensador alemão toma como ponto de partida a seguinte indagação: o que é 
contar uma história? 
 
Criticando a ideia da história como progresso inevitável da humanidade, ou 
identificação da mesma com uma memória saudosista, o autor propõe uma 
articulação entre narrativa e experiência, supondo o presente como significação e 
apropriação permanente do passado. 
(BARREIRA, 2012, p. 23) 

 

Ainda a autora alerta para o fato de que, nas sociedades modernas, há uma gradativa perda 

da arte de narrar, porque as próprias experiências de vida deixaram de ser comunicáveis ou sujeitas 

a conselhos, afirmando também que “há outras formas de atualização e apropriação de relatos, 

escritos ou orais, adaptados aos ‘novos tempos’ que se insinuam nas sociabilidades urbanas” 

(BARREIRA, 2012, p. 24). 

São estas outras formas de apropriação de relatos escritos ou orais que nos propomos a 

discutir sobre o bairro e suas memórias, no primeiro item deste capítulo. O propósito é escutar os 

coadjuvantes dessa história, expondo a fala de alguns moradores do bairro. Dar-lhes vez e voz para 

que as circunstâncias de sua história tenham sentido, pois, somente nesse movimento entre escutar 
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o que dizem os moradores do bairro de ontem e de hoje, é que poderemos visualizar o bairro de 

amanhã em suas possibilidades. 

O que coaduna com o pensamento de Martins quando, ao discutir a questão da sociabilidade 

do homem simples (2012) e a vida cotidiana no subúrbio (1992), chama a atenção para a história 

local que é muitas vezes esquecida e apagada, lembrando que esta não é apenas uma história 

reflexo, nem tampouco uma história de protagonistas, mas de coadjuvantes que não conhecem, e 

que precisam conhecer, seu papel histórico na construção da realidade social. Como ressalta Martins, 

ao explicar que, 

 

na história local e cotidiana estão as circunstâncias da História. É nesse sentido que 
a história do subúrbio é uma história circunstancial. O que permite resgatá-la como 
História? A junção dos fragmentos da circunstância – quando a circunstância ganha 
sentido, o sentido que lhe dá a História. A história local não é uma história de 
protagonistas, mas de coadjuvantes. É nesse sentido, também, que a escala de 
tempo da história local não é a mesma escala dos grandes processos históricos. Por 
isso mesmo, os agentes e personagens da história local não podem captar 
imediatamente o significado histórico de suas ações, de seu trabalho e, até, de suas 
lutas. Nem imediatamente, nem diretamente (MARTINS, 1992, p. 13). 

 

No bairro de Nova Descoberta, em seus diferentes núcleos de ocupação, indivíduos 

produziram, sob determinadas circunstâncias, a história local como parte integrante da história da 

cidade de Natal. Edificando o bairro, construíram a cidade e fizeram grandes ‘descobertas’ em seu 

percurso. Por isso, estes relatos-narrativas evidenciam a história do morador, que é individual e ao 

mesmo tempo coletiva. 

No âmbito dessa perspectiva teórica, expomos a seguir quatro relatos-narrativas de antigos 

moradores locais que participaram da dinâmica de construção social do bairro, vivenciando 

diferentes momentos do seu processo de ocupação e de urbanização. São estes os relatos: 

 

 o primeiro demonstrando a desilusão e a esperança de uma moradora migrante 

do núcleo de ocupação de Nova Descoberta, desde os anos de 1950 (M3); 

 o segundo apresentando o sonho e o esforço da construção da primeira casa de 

uma operária moradora do núcleo de ocupação de Morro Branco, desde os anos 

de 1960 (M15);  

 o terceiro destacando a procura e a redescoberta do lugar de vida na cidade de 

um profissional liberal morador de um conjunto habitacional do núcleo de 

Morro Branco, que chegou ao conjunto na década de 1970, saiu do local e 

somente conseguiu morar definitivamente a partir dos anos de 1990 (M1);  
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 e o quarto anunciando a vontade de morar bem na cidade de um casal de 

aposentados, moradores de um loteamento do núcleo de Morro Branco, desde 

a década de 1980 (M3). 

 

Para clarear e situar espacialmente estes relatos, esclarecemos que os moradores citados 

residem em áreas de ocupação diferenciadas no bairro (Mapa 10). O primeiro, numa área de 

ocupação espontânea (ocupada a partir dos anos de 1940); o segundo, numa área de loteamentos 

(ocupada já a partir dos anos de 1950); o terceiro, numa área de conjunto habitacional (ocupada a 

partir da década de 1970); e o quarto, numa área de loteamentos (numa ocupação empreendida a 

partir dos anos de 1970)60.  

 

  

                                                           
60

 Para situar melhor essas diferentes áreas, aconselhamos consultar novamente o Mapa 5 (p. 125), pois ele atesta a 
relação em pauta, entre o processo de ocupação do solo no bairro e os relatos dos moradores citados. 
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O primeiro depoimento apresenta a desilusão e a esperança de uma moradora migrante do 

núcleo de Nova Descoberta. Ela participou dos primeiros momentos do processo de ocupação deste 

núcleo e chamou nossa atenção pela riqueza de detalhes sobre a chegada de sua família, que migrou 

na década de 1960 de um município do interior do estado para a capital em expansão.  

No depoimento, a senhora relatou as dificuldades enfrentadas por sua família no interior do 

estado, área de sertão conhecida pelo clima semiárido sujeito a secas periódicas e vegetação de 

caatinga. Segundo ela, a seca e a precariedade da vida cotidiana se exprimiam na falta do verde, da 

água, de frutas, de escola. Além disso, havia a exploração que sua família passava, vivendo em terras 

alheias, sujeita a condições de trabalho e de salário impostas pelo dono da fazenda. A moradora 

destacou a tristeza de viver num lugar tão seco, sem dinheiro, sem terra, na iminência de 

sofrimentos como a morte e a doença. 

A senhora relatou a viagem de trem para Natal e a chegada à Nova Descoberta. Suas palavras 

evidenciam o deslumbramento com o local: o verde, a água farta, as frutas que não conhecia e que 

eram abundantes, como o caju. E, principalmente, para uma jovem curiosa, a oportunidade de 

frequentar uma escola e estudar. Suas palavras frisam a emoção que sentiu na época: “o meu sonho 

era uma casa com uma janela, e quando eu cheguei passava horas na janela contemplando o verde 

do lugar...” (M3). Realmente, nesse sentido, a jovem e sua família fizeram Novas Descobertas. 

Interessante, por outro lado, é mostrar a outra face desse mesmo relato, quando a senhora 

lamenta as condições precárias e a pobreza da vida que passou a se estruturar no bairro ainda 

embrionário: não havia água encanada, energia elétrica, posto de saúde, escola próxima, calçamento 

nas ruas, saneamento, apenas casebres distribuídos de forma aleatória no local, algumas ruas mal 

delineadas, cacimbões para o suprimento de água.  

Além disso, outro ponto foi muito destacado pela moradora: o fato de que a população 

enfrentava discriminação por moradores de outras áreas da cidade, chegando ao ponto de ela, 

muitas vezes, não dizer onde morava. Como o primeiro nome do local era Coréia, e os moradores 

passaram a ser chamados de índios, a área ficou conhecida, antes de ser Nova Descoberta, por 

Coréia dos Índios. Segundo a moradora: “quando nosso ônibus passava pela cidade, as pessoas 

gritavam: lá vêm os índios...” (M3). Situação constrangedora, segundo a moradora, que, ao estudar 

em uma escola fora do bairro, negava e escondia o nome do local onde morava. 

Sofrimento e desilusão, esperança e possibilidade acompanharam as palavras e a narrativa 

da moradora, pois, a exclusão social e econômica enfrentada foi dupla: no sertão e na zona da mata, 

no campo e na cidade, no interior e na capital, mas, ao mesmo tempo, a esperança, a oportunidade, 

o possível tomou forma e se disseminou na nova vida na cidade. 

O segundo depoimento se aproxima do primeiro quando demonstra o sonho e o esforço da 

construção da primeira casa da família de uma operária moradora do núcleo de ocupação de Morro 
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Branco. A senhora relata que nos anos de 1960 ela e seu marido compraram um terreno num 

loteamento da área e construíram a casa onde ainda hoje moram. 

Segundo a senhora, muitas foram as dificuldades enfrentadas. O pequeno terreno foi 

comprado e pago em prestações mensais, pela prática do ‘fiado’ como afirma. Da mesma forma, ela 

e seu marido foram comprando o material de construção da casa, que foi erguida por ela, seu 

marido, os filhos e um pedreiro, sempre nos fins de semana, quando não trabalhavam e podiam 

então se dedicar à empreitada. Segundo relata, na época Morro Branco “era um bairro muito feio, 

não tinha carros, água encanada e luz elétrica...” (M15), que somente chegaram na década de 1970. 

As lâmpadas existentes eram a gás, e o local parecia um sítio, relatou a moradora. 

A senhora também destaca o fato de ter trabalhado de 1965 até 1992 na antiga fábrica 

Guararapes, onde foi chefe das costureiras. Para ela, a fábrica representava muito: o salário mensal 

mais a produtividade permitiu construir sua casa e manter sua família de dez filhos, sendo um 

adotado. “A fábrica era minha vida...” (M15), diz a senhora, orgulhosa de ali ter sido operária por 

tantos anos. 

A antiga fábrica Guararapes ficava na antiga Av. 15, atual Av. Bernardo Vieira, onde hoje se 

localiza o Shopping Midway. Ela foi um marco na ocupação e na expansão da cidade em sua porção 

sul, a partir da segunda metade do século passado. Como a senhora relata, muitos outros moradores 

migrantes dos núcleos de Nova descoberta e Morro Branco, e outras áreas da cidade, foram atraídos 

pela oportunidade de emprego.  

Os depoimentos retratam aspectos importantes em nossa investigação, como a dinâmica de 

produção socioespacial do bairro a partir das mazelas do movimento de constituição da sociedade 

urbana em sua complexidade e contradições. Movimento que anuncia a problemática posta pelo 

modelo de desenvolvimento da sociedade capitalista, urbana e industrial, que agrava o caráter 

desigual e excludente de uma sociedade rural e agrícola. Problemática explicada por Lefebvre 

quando nos diz que, 

 

a cidade, em explosão, a sociedade urbana e ‘o urbano’ que emerge, superpõe suas 
contradições aquelas da era industrial e da era agrícola. De onde nasce uma 
problemática altamente complexa. Quais contradições podem se dizer motrizes do 
crescimento e do desenvolvimento (motrizes? Quer dizer eventualmente 
destrutivas!). Todas. Aquelas do urbano, por exemplo o conflito entre integração e 
segregação, entre as formas da centralidade (entre a centralidade como forma e 
seus conteúdos), entre o urbano e o Estado, não vem neutralizar aquelas 
provenientes das relações de produção capitalista, entre propriedade privada e 
socialização do processo de produção, entre proletário e burguesia. Ao contrário, 
elas se agravam, tornando mais difícil a solução (LEFEBVRE, 1974

61
, p. 12).  
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A passagem do rural e do industrial ao urbano, enquanto fenômeno em explosão, perpetua 

assim um quadro de exclusão social a partir da manutenção de estratégias de classe que não 

rompem com o desigual desenvolvimento, assentado na consolidação do mundo da mercadoria, da 

propriedade privada e do consumo generalizado, que traz objetos e necessidades novas à vida 

cotidiana, no campo e na cidade, que consegue inová-la, sem, porém, transformar suas estruturas 

mais tradicionais de dominação e alienação. Isso conforme assinala Lefebvre, ao argumentar que, 

 
é necessário não esquecer que a cotidianidade programada, aquela de hoje, se liga 
a uma estratégia de classe que modifica sem transformar as relações de produção, 
que introduz elementos novos na prática através do consumo, do mercado; a vida 
cotidiana serve a implantação do mundo da mercadoria e do Estado. Mas, ao 
mesmo tempo, a sociedade em seu conjunto se transforma de industrial a urbana. 
No meio urbano onde ela se estabelece sob a pressão das relações sociais e da 
ordem existente, a vida cotidiana pouco se transforma e serve de aparição de outra 
vida (LEFEBVRE, 1974

62
, p. 10).  

 

O estabelecimento de uma sociedade assentada no predomínio da propriedade privada 

emerge nas falas das moradoras e na problemática que levantam, no campo ou na cidade. Sendo 

trabalhadores sem-terra, migrantes, operárias da fábrica, as senhoras representam a malha de 

trabalhadores na cidade em expansão, compondo o conjunto de migrantes pobres que se tornaram 

moradores dos primeiros núcleos de ocupação do bairro, numa área distante dos bairros mais 

centrais e mais valorizados econômica e socialmente da cidade.  

A partir dessa conjuntura, emerge o estigma e a segregação de uma área de ‘índios’, ‘pobres’ 

e ‘favelados’, que marcará especialmente a trajetória do núcleo de Nova descoberta, mas que 

sofrerá algumas mudanças no núcleo de Morro Branco, como veremos mais adiante, quando a área 

recebe investimentos habitacionais e imobiliários e passa a se inserir de maneira diferente no 

imaginário da cidade e de seus moradores. 

Por isso, as contradições sociais e espaciais que acompanham a história dos antigos 

moradores do atual bairro devem ser analisadas no processo de urbanização em pauta e na 

consolidação de uma sociedade desigual, que ocasionou a formação dos espaços da pobreza na 

capital potiguar. A cidade recebe e inclui o migrante a partir do momento que o destina a constituir a 

massa de trabalhadores pobres e de mão-de-obra mais barata, aqueles a quem serão destinados os 

empregos mais mal remunerados, muitas vezes sem direitos trabalhistas e sem vínculo empregatício. 

O migrante é assim incluído como trabalhador mal remunerado e pobre, e é excluído das benesses da 

cidade em expansão, como infraestrutura urbana e de serviços. A segregação enquanto processo 

adquire forma e conteúdo na cidade, e o retirante pobre é um exemplo significativo desse contexto, 

pois, como mostram Ferreira; Dantas, 
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o retirante foi, ao mesmo tempo, justificativa para envio de recursos federais (que 
alimentaram a estrutura política corrupta das chamadas oligarquias), mão-de-obra 
nas reformas urbanas, culpado pela insalubridade e falta de higiene pública e um 
dos motes para a discussão sobre a formação do povo brasileiro. A única coisa que 
não lhe coube foi seu lugar na cidade (FERREIRA; DANTAS, 2006, p. 46).  

 

Por isso, destacamos o depoimento da primeira moradora, migrante do núcleo de Nova 

Descoberta, pois sua história de vida e de sua família revela uma realidade de grandes dificuldades e 

limitações ao usufruto à infraestrutura urbana, sendo a posse de suas estratégias no acesso à 

moradia na cidade. Realidade de dificuldades que também foi ressaltada na fala da segunda 

moradora, operária que conseguiu um terreno num loteamento no núcleo de Morro Branco, mas 

que enfrentou também grandes problemas devido à situação de pobreza em que vivia. 

Já os demais depoimentos, aquele do morador do conjunto habitacional e do casal de 

aposentados de um loteamento local, demonstram outros momentos da construção do bairro e da 

própria cidade: uma ocupação mais consolidada numa cidade expandida. Momento este em que a 

urbanização enquanto processo socioespacial transforma a paisagem e a vida cotidiana local.  

Estes dois novos relatos abarcam uma realidade posta a partir dos anos de 1970, quando 

Nova Descoberta era uma área reconhecida por seus moradores e pela própria cidade, mas não 

existia ainda como bairro institucionalizado, fazendo parte do bairro de Lagoa Nova. As duas 

identidades, de ser de Nova Descoberta e de Morro Branco, estavam consolidadas na voz dos 

moradores, sendo também citadas em documentos oficiais e matérias veiculadas pela imprensa 

local. 

Os relatos a seguir não se referem a moradores do núcleo de Nova Descoberta, mas de 

Morro Branco. Este último núcleo recebe, a partir da década de 1970, uma série de investimentos 

públicos na área de habitação com a construção de conjuntos habitacionais horizontais, além de 

passar por um novo incremento na ocupação dos seus loteamentos. 

O relato do profissional liberal, morador de um conjunto habitacional, demostra a transição 

no processo de ocupação da área, a partir da efetivação das novas políticas habitacionais. O morador 

residia com sua família no antigo e central bairro de Petrópolis (ver Mapa 10). Em 1975, a mãe 

comprou uma casa no conjunto Potiguar, ainda em construção no núcleo de Morro Branco, e a 

família se mudou para o local assim que recebeu as chaves da casa.  

Mas a família não se adaptou à nova morada. Pois, segundo afirma o morador, poucas 

pessoas moravam no local, não havia quase nenhum ponto comercial nas redondezas e a área era 

distante dos bairros mais centrais. Por outro lado, no entanto, abundava areia, vacas, cercas, currais 

e outros animais, como aranhas e raposas. Por isso, moraram mais ou menos dois anos e depois 



170 
 

voltaram para o antigo bairro, Petrópolis, que estava próximo das lojas comerciais do centro da 

cidade e dos amigos e velhos conhecidos da família.  

Retornam ao conjunto e à casa apenas no início dos anos de 1990, quando a realidade já era 

bem diferente, tanto em Petrópolis, quanto no conjunto. Neste momento, Nova Descoberta se 

consolidara como bairro e Morro Branco se inseria como localidade em sua área. Com a mãe já 

falecida, a família agora foge do bairro de Petrópolis, pois os antigos vizinhos e amigos morreram ou 

se mudaram devido as transformações do bairro, agora tomadas por comércios e clínicas. Já no 

conjunto, agora havia calçamento em todas as ruas próximas, mais casas e vários pontos comerciais.  

Além disso, o morador passou a trabalhar na área de turismo no bairro de Ponta Negra, que 

está localizado bem próximo à nova morada, também na Região Administrativa Sul. Nesse contexto, 

morar no conjunto habitacional em Morro Branco, passa a significar estar em uma área urbana e 

bem localizada na cidade. 

O relato desse morador se aproxima do que foi dito pelo casal de aposentados moradores de 

um loteamento do núcleo de Morro Branco desde a década de 1980. O casal, que têm três filhos, 

comprou o terreno e construiu sua residência no local devido à boa localização da área. Havia já uma 

infraestrutura de acesso e de serviços próximos e ali seus filhos foram criados em uma casa ampla e 

com jardins, brincando na rua e nas calçadas. O marido trabalhava fora e apesar de apreciar a 

morada não vivenciou determinadas situações que para esposa são motivos de grande nostalgia: as 

conversas nas calçadas com amigas, a missa na igreja construída próximo à sua casa e o passeio com 

as crianças pelas ruas.  

A partir da fala dos moradores aludidos, podemos tecer considerações acerca dos diferentes 

momentos de construção do bairro, em que emergem as contradições e os conflitos entre uma 

realidade que se descortina entre o campo e a cidade, o excluído e o incluído, o aceito e o segregado, 

o natural e o construído, para então se consolidar como urbano numa cidade em expansão, processo 

este marcadamente desigual e contraditório.  

Em relação às questões que se descortinam entre o rural e o urbano, o natural e o cultural, 

notamos nos relatos diferentes reações e relações dos moradores com o Morro que circunda a área. 

Para os moradores mais antigos dos dois primeiros depoimentos, o Morro significou o espaço da 

contemplação, do lazer e até da sobrevivência, já que havia a retirada de lenha e de frutos para 

alimentação. Para o casal de aposentados o Morro, já Parque, serviu também como contemplação e 

como lazer, apesar da imposição de ali não adentrar, mas não foi decisivo para a sobrevivência diária 

da família, tampouco central na possibilidade do lazer, pois novas formas de lazer passam a ser 

contemplados na vida cotidiana, como a televisão e o vídeo game, por exemplo. 

Em relação à fala do funcionário público do conjunto, nos chamou a atenção a distante 

relação com o Morro, que significou um espaço estranho, de onde saíam animais que adentravam a 
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casa e causavam medo e desconforto. Para ele, o Morro significou o espaço natural ou rural a ser 

negado. Além disso, se o Morro representou um pouco da natureza na cidade, outros elementos 

fortaleceram esse imaginário e esse modo de vida ligado ao rural nos primórdios do bairro, 

especialmente para os primeiros moradores. Afinal, os cacimbões para abastecimento de água, a 

criação de galinhas e vacas, as carroças em movimento, marcaram, dentre outros fatores, o caráter 

ruralizado dos primórdios da ocupação dos dois núcleos de ocupação da área.  

Salientamos, no entanto, que tais elementos não desapareceram por completo e se fazem 

ainda presentes na realidade do bairro. Um espaço natural e rural que ainda resiste na realidade 

cotidiana dos moradores do bairro, e que se revelam em práticas cotidianas, como o carroceiro em 

sua jornada pelas ruas e o carregador de água que no dia de finados está no cemitério levando água 

de um lado para outro para lavar os túmulos... denunciando que o cenário apresentado na fala dos 

mais antigos moradores, resiste em detalhes no bairro atual. 

 

Figura 22 - Resistências e ressignificações no bairro atual: A) o antigo carroceiro pelas ruas do bairro; B) o tradicional 
carregador de água num dia de finados 

  
Fonte: A) Acervo da autora, 2013; B) Acervo da autora, 2014 

 

Além disso, a partir dos depoimentos, outros elementos saltam aos nossos olhos. Como o 

fato de que estes moradores, como tantos outros, vivenciaram concretamente o bairro se 

relacionando também com os novos elementos trazidos pelo concebido. As ações do poder público 

concernentes ao abastecimento de água encanada, a construção de escolas, a inauguração do 

cemitério, entre tantos outros, se transformaram em referências importantes para a construção de 

duas identidades locais: o ser de Morro Branco e o ser de Nova Descoberta. Evidências, portanto, 

para pensarmos a construção do bairro real em sua ordem próxima e também sua relação com 

eventos e arranjos de uma ordem distante. 

Os cenários expostos nestas narrativas levantam, portanto, elementos interessantes para 

concebermos o bairro de ontem e de hoje como trilhas de uma investigação sobre a produção do 

A B 
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espaço urbano da capital potiguar no século XX, pois Nova Descoberta e Natal compõem uma 

realidade intricada e complexa, a que chamamos totalidade.  

A seguir, então, a cidade de Natal em sua dinâmica urbana. É a partir dela que 

mergulharemos amiúde na realidade do campo empírico em estudo. 

 

3.2 A CIDADE PENSADA 

 

Ainda pelos primórdios 
Da década de cinquenta 
No ano quarenta e nove 

Fim da década de quarenta 
Natal era uma cidade 

Que não tinha a metade 
Do que hoje ela ostenta 

 
O bairro Cidade Alta 

O bairro da burguesia 
Também o bairro Petrópolis 

Ao burguês pertencia 
Já ostentava beleza 

Como bairro da nobreza 
Já bom aspecto exibia 

 
Já o bairro Alecrim 

Era um bairro popular 
Maior volume em comercio 

Dava bem pra se notar 
Maior em população 

E também em expansão 
Se podia constatar 

Tinha o bairro do Tirol 
Tinha as Quintas e as Rocas 

E o bairro da Ribeira 
Ali pertinho das docas 

Bairro de belas meninas 
Que a noite nas esquinas 

Faziam suas fofocas 
 

Já tinha Lagoa Seca 
E Morro Branco também 
Tinha a praia da Redinha 

Que ficava mais além 
Era a Natal querida 

A quem sempre em minha vida 
Aprendi a querer bem 

 
Porém vou deixar Natal 

Com tendência de crescer 
Vou a Nova Descoberta 

E a ela me prender 
Porque nesta ocasião 
É sobre sua ascensão 

Que pretendo escrever 
 

(OLIVEIRA, 2011b) 

 

Sabemos que uma condição sine qua non para a compreensão da realidade do bairro em 

estudo, consiste na sua inserção na totalidade dos processos de reprodução socioespacial pelas quais 

passou a capital potiguar a partir da segunda metade do século XX, realidade urbana inserida no 

quadro das inquietações científicas acerca do significado e da dinâmica socioespacial das cidades 

contemporâneas. 

Cidades que se transformaram, no decorrer da história, em condição material de um modo 

de vida caracterizado como urbano, prenhe de especificidades econômicas, políticas, culturais e 

sociais que envolvem, tanto as estratégias de reprodução do modo de produção capitalista, quanto a 

necessidade dos indivíduos de habitar, de se alimentar, de ir e vir, de se educar, de ser saudável, de 

ter lazer, enfim, de se constituir cidadão urbano individual e, ao mesmo tempo, coletivo. 
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Nesse entendimento, iniciamos a discussão desse item do trabalho pelas palavras de um 

cordelista, já falecido, que foi morador do bairro de Nova Descoberta. Podemos visualizar no cordel 

um panorama da cidade de Natal nos anos de 1950, período posterior a Segunda Grande Guerra, 

quando um conjunto de eventos provocou um reordenamento na sua realidade urbana.  

O autor destaca bairros já consolidados e algumas de suas características, como Cidade Alta e 

Petrópolis, áreas mais ‘nobres’; Alecrim, uma área mais popular; além de Tirol, Quintas, Rocas, 

Ribeira. Como áreas para além destas, cita também Lagoa Seca e Morro Branco e ainda a Redinha 

como a mais distante das áreas mencionadas. Estes bairros se pronunciam como áreas de ocupação 

e de identidades na dinâmica de produção do espaço urbano.  

O fato do autor do cordel apontar Morro Branco como área separada do núcleo de Nova 

Descoberta nos chamou a atenção, pois indica uma individualidade de cada de uma das toponímias 

no conjunto da cidade em produção. Ora, o poeta que escreveu o cordel era morador do núcleo de 

Nova Descoberta, e o intuito do seu trabalho era apresentar seu local de moradia na cidade, por isso 

não há detalhes em relação à Morro Branco, apenas uma citação.  

A ligação de Morro Branco e Nova Descoberta foi sendo construída a partir do processo de 

ocupação e urbanização da área, e somente ocorreu de forma planejada na década de 1990, quando 

foi instituído o bairro de Nova Descoberta e Morro Branco se inseriu como localidade. Desde o 

momento, porém, que o poeta se inspirou para escrever seus versos, as duas toponímias em questão 

correspondiam a duas áreas de ocupação e de identidade diferenciadas na cidade. 

No cordel, percebermos que, a partir dessa questão, o autor se afasta um pouco da cidade e 

se reporta a aspectos da dinâmica de ocupação e de desenvolvimento do núcleo inicial de Nova 

descoberta, pontos a serem explorados mais à frente no trabalho. Agora, no entanto, faremos um 

movimento diferente do cordelista e aprofundaremos algumas questões importantes na 

compreensão da realidade da cidade e do bairro. 

Em primeiro momento, frisamos que Nova Descoberta e Morro Branco se sobressaem como 

áreas de ocupação na dinâmica de ampliação do tecido urbano da cidade de Natal, a partir dos anos 

de 1940. No contexto em pauta, os dois núcleos foram se modificando a partir de novos arranjos 

socioespaciais que transformaram a cidade, modificando as características dos bairros já existentes e 

inovando o tecido urbano a partir de um processo de expansão horizontal que culminou com o 

incremento demográfico e a formação de novas áreas de ocupação e novos bairros, com a ocupação 

efetiva de loteamentos e a implantação de empreendimentos habitacionais. 

Nesse sentido, faz-se necessário pensarmos a relação bairro/cidade a partir de diferentes 

momentos de reestruturação do espaço urbano natalense, afim de conhecermos melhor 

determinados aspectos importantes da história da capital potiguar e, consequentemente, da história 

do próprio bairro.  
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A cidade de Natal, capital potiguar, foi fundada em 25 de dezembro de 1599, em uma área 

de altiplano na margem direita do rio Potengi, marcando este o centro da cidade que nascia, e o 

centro histórico atual. Já foi, como explica Cascudo (1999), Cidade do Natal do Rio Grande, Cidade 

dos Reis, Cidade Nova, Natalópolis, Nova Amsterdã, e em momentos mais recentes Cidade do Sol, 

Cidade Presépio, Noiva do Sol ou Cidade das Dunas. Ficou simplesmente Natal, capital potiguar. 

As inúmeras denominações que já teve, indicam aspectos de sua história e do contínuo e 

permanente processo de produção de seu espaço urbano, como Nova Amsterdã, quando dominada 

por holandeses no século XVII; e Cidade do Sol, quando na atualidade é organizada e moldada 

segundo interesses da atividade turística na sua ânsia de criar uma marca atrelada ao poder atrativo 

de seus atributos naturais.  

Todavia, independentemente de qualquer denominação, precisamos entender a cidade de 

Natal em sua dialética de produção capitalista, a partir da ideia de que, como reflete Carlos, a cidade 

é uma 

 

construção humana, produto histórico-social, contexto pelo qual a cidade aparece 
como trabalho materializado, acumulado ao longo de uma série de gerações, a 
partir da relação da sociedade com a natureza. Expressão e significado da vida 
humana, a cidade a revela ao longo da vida da história, como obra e produto que 
se efetiva como realidade espacial concreta em um movimento cumulativo, 
incorporando ações passadas ao mesmo tempo em que aponta as possibilidades 
futuras que se tecem no presente da vida cotidiana (CARLOS, 2007, p. 20). 

 

O fato de se caracterizar atualmente como principal cidade de uma Região Metropolitana, a 

qual soma mais de um milhão de habitantes (IBGE, 2010), demonstra que um conjunto de arranjos 

socioespaciais causaram transformações sociais, econômicas, políticas e sociais que modificaram sua 

realidade, numa dinâmica que acompanhou e representou os grandes eventos socioespaciais do 

século XX, com repercussões na vida cotidiana dos moradores locais. 

E nesse processo de produção do espaço urbano, entre uma ordem próxima e distante, mais 

outros elementos se impõem na discussão. Como o fato de que a cidade de Natal não foi, pelo 

menos até o início do século XX, uma capital de destaque na região Nordeste do país, sendo um 

núcleo urbano isolado na esquina do continente, que tinha como principal atributo a administração 

da província.  

A capital potiguar adentra o século XX com apenas dezesseis mil habitantes distribuídos em 

dois bairros centrais, Cidade Alta e Ribeira, e somente em 1901 surge o terceiro bairro oficial, Cidade 

Nova. Porém, como explica Ferreira et al. (2008, p. 61), “já existiam assentamentos populares não 

reconhecidos como bairros, muito embora bastante consolidados, como o Alecrim, por exemplo”. Ao 

longo das três primeiras décadas do século XX surgem novas áreas de ocupação nos arrabaldes dessa 
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área central: como Rocas, Passo da Pátria, Guarita, Quintas, Areia Preta, Praia do Meio (COSTA, 2013; 

FERREIRA et al., 2008) e o Alecrim é instituído como bairro em 1911.  

Atualmente, o município de Natal é considerado inteiramente urbano e está dividido em 

quatro zonas administrativas: norte, sul, leste e oeste, comportando 36 bairros, dentre os quais 

destacamos Petrópolis e Tirol que correspondem ao antigo bairro de Cidade Nova, o primeiro 

planejado. Neste conjunto atual de bairros, ressaltamos que muitos são o resultado, tanto de 

dinâmicas de ocupação espontânea nas antigas áreas afastadas da cidade, quanto de ações do poder 

público municipal, através das muitas leis e decretos promulgados, para mediar a criação, o 

desaparecimento e a reformulação dos bairros da cidade atual.  

Alertamos que não estamos aqui aprofundando uma discussão sobre os bairros da capital 

potiguar, mas procurando entender a construção de um bairro em particular, na sua relação próxima 

e combinada com a cidade. Por isso a alusão à lógica e à dinâmica que criou o bairro de Cidade Nova, 

tão diferente daquela que construiu outros bairros da cidade, inclusive Nova Descoberta, 

especialmente no que se refere a suas áreas de ocupação espontânea. O que evidenciamos é que são 

lógicas contrastantes e simultâneas que exercem pressões e influências na configuração urbana. 

Ora, sabemos que Natal nasceu como cidade concebida, mas seus núcleos iniciais de 

ocupação passaram por um processo de ocupação espontânea e não planejada, estando localizados 

nas proximidades do rio Potengi, distantes da praia. A cidade foi se fortalecendo na relação entre o 

concebido e o vivido, o planejado e o espontâneo. 

No decorrer do século XX, à medida que novos eventos sinalizavam para mudanças sociais e 

econômicas, a cidade cresce do ponto de vista demográfico e espacial. Com a ampliação das áreas de 

ocupação e o aumento do número de habitantes, novos referenciais socioespaciais foram 

construídos a partir das relações empreendidas entre moradores e a cidade como espaço de vida 

social. A partir das relações e dos sentimentos experimentados entre os indivíduos e seu local de 

moradia, estes referenciais alimentaram o sentimento de pertencimento e de identidade dos 

habitantes da cidade, através da produção de teias e redes do vivido que davam consistência e 

vitalidade à vida cotidiana que se desenrolava.  

A produção do espaço urbano natalense e a formação de bairros e de vidas de bairro 

emergiu historicamente nesse contexto: a partir das Novas Descobertas daqueles que construíram a 

cidade como espaço de vida social. Não como um processo harmônico e pacífico, mas acompanhado 

de contradições relacionadas à realidade de uma cidade capitalista desigual, espaço de conflitos, mas 

ao mesmo tempo de esperanças produzidas entre o moderno e o tradicional, o urbano e o rural, o 

velho e o novo. 

O pensamento e as explicações empreendidas por aqueles que tentaram explicar e planejar 

essa dinâmica de urbanização se multiplicaram no decorrer do século XX. Fato exemplificado nos 
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diferentes Planos Urbanísticos e Diretores organizados em períodos e momentos históricos variados. 

Lima (2001, p. 17) explica que estes planos podem ser compreendidos como “eventos de caráter 

político-administrativo inscritos na história social da cidade e como marcos referenciais do processo 

de urbanização de Natal, mesmo quando não tenham sido implementados em sua totalidade”. 

De forma resumida, podemos situar estes planos na realidade urbana em discussão, 

observando algumas de suas principais características, tais como: 

 

 Plano da Cidade Nova, de Antônio Polidrelli, em 1901/1904: implementou obras 

de infraestrutura voltadas à saúde pública e planejou o terceiro bairro da 

capital, Cidade Nova, hoje desmembrado nos bairros de Petrópolis e parte de 

Tirol;  

 Plano Geral de Sistematização de Natal, de Giacomo Palumbo, em 1929: 

elaborou regras para ordenar a questão das construções, reconstruções, 

acréscimos e modificações do espaço construído e planejou obras visando a 

modernização e embelezamento da cidade, mantendo e ampliando o desenho 

viário do Plano de 1901; 

 Plano de Expansão de Natal, do Escritório Saturnino de Brito, em 1935: se 

destacou pela articulação de projetos de sistemas de água e esgotos e edifícios 

da administração pública, visando a melhoria das condições sanitárias da cidade. 

Incorporou também o desenho viário de 1901; 

 Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, de Jorge Wilheim-Escritório 

Serete S. A. Engenharia, em 1968: se constituiu em marco importante do 

processo de sistematização do planejamento urbano em Natal, inspirando o 

Plano Diretor de 1974 e reafirmando o desenho espacial de 1901. Zoneou a 

cidade a partir de necessidades sociais e econômicas estabelecidas, e confirmou 

a expansão urbana com base nos sistemas viários já estabelecidos  

 Plano Diretor do Município de Natal, da Prefeitura Municipal do Natal, em 1974: 

baseado nos preceitos estabelecidos pelo Plano Urbanístico anterior, de 1968, 

criou importantes órgãos de planejamento urbano como SEMPLA e o Conselho 

de Planejamento Urbano do Município de Natal (CONPLAN). Baseou suas 

prerrogativas numa divisão funcional da cidade, no âmbito de uma visão 

parcelar e autoritária de planejamento; 

 Plano Diretor do Município de Natal, da Prefeitura Municipal do Natal, em 1984: 

promoveu um avanço na institucionalização do planejamento urbano do 

município com a criação do Instituto de Planejamento Urbano do Município de 
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Natal (IPLANAT), além de contemplar a participação de diversos segmentos do 

estado e de segmentos da sociedade civil pela reorganização do CONPLAN. 

Realizou uma abertura pelas discussões sobre a ocupação do solo urbano e a 

defesa dos direitos sociais e ambientais;  

 Plano Diretor do Município de Natal, da Prefeitura Municipal do Natal, em 1994 

e 2007: se fundamentou na ideia de planejamento urbano da Reforma Urbana, 

ampliando o debate de uma nova política urbana comprometida com a defesa 

da função social da cidade e da propriedade urbana. Além de dar destaque à 

questão da habitação social e defesa do meio ambiente. Institui o bairro como 

unidade de planejamento da cidade63. 

 

Entendemos que a construção social da cidade de Natal se insere também no que preconizou 

e pôs em prática estes planos urbanísticos. Mesmo reconhecendo que muito do que foi pensado e 

planejado não foi regulamentado e colocado em prática, vários aspectos da organização físico-

territorial foram estabelecidos a partir dos preceitos por eles criados, sendo que hoje, para realizar 

uma leitura atual da cidade e de sua dinâmica urbana, torna-se necessário conhecê-los mais de 

perto. Ideia exemplificada no atual traçado urbano de algumas das principais vias de mobilidade da 

cidade, como a Av. Hermes da Fonseca64 (Figura 23), inspirada no desenho do Plano da Cidade Nova. 

 

Figura 23 - A Av. Hermes da Fonseca, uma das principais vias da cidade, inspirada nos eixos do bairro de Cidade Nova:  
A) entre os anos de 1940 e 1950, no sentido Centro; B) na atualidade, no sentido Zona Sul 

  
Fonte: A) Blog Vento Nordeste

65
 B) Skyscrapercity.com

66
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 Resumo esquematizado a partir de: Lima, 2001; Costa, 2013; Miranda, 1999. 
64

 Souza (2001, p. 366) explica que a Av. Hermes da Fonseca foi inaugurada em 27 de março de 1911, como a Oitava 
Avenida do Bairro Cidade Nova. Segundo o mesmo autor: “Esta avenida é a via de entrada da capital. Ela nasce em 
Petrópolis e atravessa todo o bairro do Tirol [antigos bairros de Cidade Nova]. Apesar de ter sido criada em 1911, só se 
desenvolveu a partir dos anos 40. A participação de Natal na II Guerra Mundial impulsionou o seu progresso de maneira 
irreversível. ” (2001, p. 421) 
65

 Disponível em: <http://papjerimum.blogspot.com.br/2011/09/natal-na-segunda-guerra-mundial-o.html> Acesso em: 20 
nov 2015. 
66

 Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1096229> Acesso em: 20 nov. 2015. 
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Além disso, não podemos desvincular tais Planos das contradições e conflitos da realidade 

urbana da capital potiguar. Pois, estes representaram, especialmente naqueles anteriores ao Plano 

Diretor de 1994, os anseios das camadas mais ricas da população, ou seja, daqueles que detinham o 

poder político e econômico e, por isso, influenciaram as decisões tomadas.  

O bairro de Cidade Nova é um exemplo dessas contradições, pois emerge no âmbito das 

reflexões e preocupações acerca da realidade da capital no início do século XX, que enfrentava 

problemas ligados à carência de saneamento básico, a proliferação de doenças, ao aumento de 

moradias precárias. Por isso se destaca como “a primeira intervenção sistematizada no espaço 

urbano de Natal, a partir da Resolução n 55, de 30 de dezembro de 1901” (FERREIRA, 2008, p. 61), 

visando modernizar a cidade que tinha ainda ares e problemas coloniais. Sendo um bairro planejado, 

representou uma inovação para a época, pois: 

 

os bons ares vindos do mar eram citados como um dos atrativos do recém criado 
bairro Cidade Nova, num discurso afinado com as regras de higiene e salubridade 
urbanas em voga na época. O projeto do novo bairro que, na verdade, constituía-se 
como uma negação à antiga e ‘enferma cidade colonial’ – assim considerada pelas 
autoridades administrativas – contava com largas avenidas, direcionadas aos 
ventos dominantes, o que permitia a penetração e a qualidade do ar, fatores 
importantes para a ‘limpeza natural da cidade’. Preocupava-se ainda com a 
salubridade e a iluminação natural, aspectos que eram assegurados pelo 
afastamento entre as edificações (FERREIRA ET AL., 2008, p. 62). 

 

Todavia, o bairro de Cidade Nova não representou apenas uma intervenção do poder público 

e uma inovação urbanística no planejamento urbano, mas também, como afirma Ferreira et al. 

(2008, p. 63), o início de um processo de segregação espacial da cidade, pois foi “um espaço criado e 

planejado para atender aos anseios da elite potiguar, tanto no que concerne à salubridade e higiene, 

quanto aos aspectos da estética urbana”. 

Ele ficou conhecido, segundo Cascudo (1999), como Cidade das Lágrimas, já que, ao mesmo 

tempo que valorizou as terras de famílias abastadas política e economicamente, expulsou da área 

migrantes e posseiros que moravam em choupanas e casebres não condizentes com as exigências do 

novo bairro. Processo semelhante ao ocorrido nos anos de 1930, já no Plano de Sistematização de 

Obras, quando a construção de novas avenidas se deu através da expulsão de casebres precários, 

levando a população a migar para áreas mais distantes dos bairros centrais.  

Para entender a cidade de Natal na atualidade e, consequentemente, o bairro de Nova 

Descoberta, não nos deteremos em detalhes destes planos, mas a eles nos remeteremos quando 

precisarmos situar melhor o bairro em estudo nos diferentes momentos de organização físico-

territorial da cidade, como já começamos a fazer no primeiro capítulo, quando ao mostrar a 

realidade atual do bairro, nos debruçamos sobre aspectos importantes dos atuais Planos Diretores 
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(de 1994 e 2007). Nossa intenção consiste em ampliar nossos olhares sobre estes momentos da 

organização e da urbanização da cidade, a fim de alcançar neste cenário o campo empírico 

investigado. 

Com essa intenção, observemos os Mapas 11, 12, 13, 14 e 15, postos a seguir. Eles 

apresentam diferentes momentos da organização físico-territorial e político-administrativa da capital 

potiguar, expressos em prerrogativas de planejamento urbano esquematizadas e planejadas nos 

Planos Urbanísticos em debate, como anúncio das transformações urbanas ocorridas. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e MIRANDA (1999) 
Produzido por: Francis L. B. Silva, 2016

Escala Gráfica

            O município de Natal na década de 1920: dividido em Zona Central, Urbana, 
Suburbana e Rural, sem a área da margem esquerda do rio Potengi
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                 O município de Natal entre os anos de 1940 e 1950: dividido em zona urbana,

suburbana e rural, incluindo a área da margem esquerda do rio Potengi
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006), LIMA (2001),  Mapeamento e 
Análise (1987) e FERREIRA, (1996). Produzido por: Francis L. B. Silva, 2016
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                 O município de Natal na década de 1970: com a expansão dos limites da zona 

urbana e o aparecimento da zona de expansão urbana
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e Plano Diretor de Natal, 1984. 
Produzido por: Francis L. B. Silva, 2016
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                    O município de Natal na década de 1980: considerado oficialmente área urbana em 

sua totalidade e dividido em área urbana, de expansão urbana e de preservação permanente
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             O município de Natal na década de 1990: dividido 
em 4 Regiões Administrativas e 36 bairros
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No primeiro momento, espacializado na década de 1920, o município de Natal estava 

dividido em Zonas Central, Urbana, Suburbana e Rural pela Lei municipal n° 04, de 02 de setembro de 

1929, instituída no governo do Prefeito Omar O’Grady, no âmbito do Plano Geral de Sistematização 

(MIRANDA, 1999) e apresentava uma dimensão territorial menor que a atual, pois a área localizada 

na margem esquerda do rio Potengi não fazia parte de seu território, sendo pertencente ao 

município de São Gonçalo do Amarante (SOUZA, 2008; SILVA, 2003).  

Neste momento, a cidade possuía um total de 30.696 habitantes (IBGE, 1920) distribuídos 

principalmente em suas Zonas Central e Urbana. Não havia ainda uma ocupação efetiva da área dos 

núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco, e apenas a segunda toponímia já era conhecida na 

cidade. 

No segundo momento, em 1947, o município de Natal encontrava-se dividido em três Zonas: 

Urbana, Suburbana e Rural pela Lei n° 251/4767 e tinha expandido seus limites e incorporado parte 

da área do outro lado do rio Potengi (SOUZA, 2008; SILVA, 2003), sendo influenciada ainda pelas 

prerrogativas elaboradas pelo Plano de Expansão de Natal, especialmente no que se refere à 

construção de obras de saneamento e abastecimento de água. O outro lado do rio Potengi adquire a 

configuração atual em 1953, com a Lei n° 981, que incorpora uma área antes pertencente ao 

município de São Gonçalo do Amarante. 

A cidade de Natal vivenciou no período uma série de transformações ocasionadas 

especialmente a partir da Segunda Grande Guerra, com a instalação da Base Militar Americana no 

município vizinho de Parnamirim e as Bases Militares Nacionais em Natal. Em dez anos, a cidade 

saltou de 54.836 habitantes, em 1940, para 103.215, em 1950 (IBGE, 1940; 1950).  

No núcleo de Morro Branco, dá-se o início do processo de parcelamento e loteamento do 

solo, conforme mostrou o Mapa 5 (p. 126), e os primeiros moradores constroem suas casas. No 

núcleo de Nova Descoberta, chamado inicialmente de Coréia dos Índios, os primeiros moradores 

constroem suas casas nas proximidades do Batalhão do Exército. Novos arranjos, como a atuação da 

igreja Católica, contribuem para a dinâmica de construção nas duas áreas de ocupação.  

No terceiro momento, na década de 1970, a Lei n° 2.221/74 (PDN) dividiu a Área Urbana do 

município em diferentes Zonas: de Predominância Industrial, Comercial, Residencial, Especial e de 

Expansão Urbana e expandiu o limite da Zona urbana do município, suprimindo a antiga área 

suburbana (LIMA, 2001; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE..., 1987; FERREIRA, 

1996). O município apresenta-se assim dividido em Área Urbana e de Expansão Urbana, com a 

                                                           
67

 A Lei n° 251/47 dividiu o município em zonas urbana, suburbana e rural, desmembrando as áreas urbanas e suburbanas 
em 11 bairros: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Cidade Alta, Petropólis, Tirol, Alecrim, Lagoa Seca, Lagoa Nova, Carrasco e 
Quintas. Com esta lei parte da atual Zona Norte foi incorporada ao município de Natal.  
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existência de três distritos: Ponta Negra, Igapó e Redinha68. A área de expansão urbana passou por 

um processo intenso de ocupação com a construção de conjuntos habitacionais horizontais, 

especialmente na margem esquerda do rio Potengi. A dinâmica econômica desencadeada com a 

instalação de distritos industriais, somado a uma intensa migração, levou a um rápido crescimento 

da população do município de Natal, que salta de 270.127 habitantes em 1970 para 428.721 em 

1980 (IBGE, 1970, 1980).  

Em relação aos bairros, há aqueles oficialmente instituídos e muito outros somente 

reconhecidos pela população ou alguns órgãos oficiais, que não são realmente formalizados como 

bairros. É o caso de Nova Descoberta e Morro Branco, áreas de ocupação e identidade já 

consolidadas e reconhecidas, mas não institucionalizadas. Ainda sobre a questão dos bairros, inicia-

se nesta década uma discussão sobre a problemática de superposição e delimitação daqueles já 

existentes, sendo elaborada uma proposta para discutir o problema (conforme nos reportaremos 

mais adiante).  

No quarto momento, o município de Natal, em sua totalidade, é considerado área urbana 

pela Lei n° 3.175/84 (Plano Diretor de Organização Físico-Territorial de Natal) e toda a área rural 

oficialmente desaparece69 e passa a ser considerada Zona de Expansão Urbana (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE..., 1987; FERREIRA, 1996; PDN, 1984). O município apresentava-

se dividido em Área Urbana, Área de Expansão Urbana e de Preservação Permanente, com uma 

população de 428.721 habitantes (IBGE, 1980).  

No período em pauta Natal vivenciou uma dinâmica de aceleração do processo de 

urbanização, com a contínua ocupação das áreas de expansão urbana, ao mesmo tempo que emerge 

o debate e a busca por ações que possam minimizar os problemas ambientais urbanos. Os núcleos 

de Morro Branco e de Nova Descoberta são reconhecidos como espaços de identidade e de vida 

social na cidade, e mesmo não sendo institucionalmente reconhecidos como bairros, na fala dos 

moradores e em alguns documentos oficiais eles são citados como bairros.  

Nesse momento, novas propostas de redefinição dos bairros da cidade destacam a 

possibilidade de emancipação de Nova Descoberta como bairro institucionalizado, mas não 

encontramos alusão à Morro Branco como bairro oficial.  

O quinto momento se refere às prerrogativas pensadas para a cidade no Plano Diretor de 

1994 e sua revisão em 2007. A partir do Plano Diretor de 1994, a cidade se revela sob um novo olhar, 

oriundo de um Plano que se propõe mais participativo, introduzindo a discussão acerca da função 

social da cidade e da propriedade privada. A cidade expandiu seu tecido urbano, estando dividida em 

                                                           
68

 Em nossa pesquisa nos documentos citados, não encontramos alusão a existência de uma área rural oficializada como tal, 
havendo indícios de que tal área fazia parte dos três distritos citados, na Zona de Expansão Urbana. 
69

 Ressaltamos que já no Censo Demográfico de 1980, a população total do município é considerada urbana (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE..., 1987). 
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36 bairros distribuídos em quatro regiões administrativas, com um total de 606.681 habitantes (IBGE, 

1991). Dentre os 36 bairros oficiais da cidade, se destaca agora Nova Descoberta e Morro Branco 

aparece como localidade em mais dois bairros: Tirol e Lagoa Nova.  

Assim, bairro e cidade, Nova Descoberta e Natal, mostram seu movimento dialeticamente 

integrados. E a realidade dos núcleos iniciais de Nova Descoberta e Morro Branco, primeiramente 

como área de ocupação na área suburbana e hoje plenamente integrados ao tecido urbano, nos 

remete a oportunidades de análise que não estão somente inseridas no que determinou a Prefeitura 

Municipal de Natal, mas pelos significados que Martins estimula quando analisa o subúrbio (1992; 

2008a; 2012), especialmente quando afirma que, 

 

a consciência de uma realidade espacial intermediária entre a cidade e o campo, 
liminar e híbrida e sem sentido porque indefinida, se manifesta na categoria 
subúrbio e, por meio dela, na estética dos significados de um mundo feito de 
extremos e desencontros. Subúrbio é parte de uma concepção da vida 
estamentalmente ordenadora das diferenças, das desigualdades, da multiplicada 
variedade das formas. [...] 
 
Subúrbio designa a identidade específica de uma realidade espacial e social entre a 
roça e a cidade, o produzir e o mandar, o trabalhar e o desfrutar. 
(MARTINS, 2008a, p. 45) 

 

Esse pressuposto teórico acerca do subúrbio enquanto espaço de transição, de desencontros 

e de diferenças, alicerça nosso entendimento acerca da dinâmica de produção socioespacial de Nova 

Descoberta e de sua realidade dialeticamente produzida. Inicialmente como área suburbana de 

loteamentos e área de ocupação espontânea, como espaço do pobre e do migrante e, somente 

depois, como área urbana concentrada e considerada oficialmente como bairro de localização 

privilegiada na cidade. O que implica, como sugere Martins (2008a), pensar o bairro como produto e 

produtor das contradições e dos conflitos da sociedade urbana atual.  

Sendo assim, inserimos a discussão sobre o bairro de Nova Descoberta na dinâmica de 

expansão do tecido urbano da capital potiguar no período posterior a Segunda Grande Guerra, 

quando arranjos e eventos socioespaciais incrementaram a produção do espaço urbano natalense e 

levaram à expansão do tecido urbano, numa dinâmica de implosão-explosão, que Lefebvre explica da 

seguinte forma: 

 

a implosão-explosão (metáfora emprestada da física nuclear), ou seja, a enorme 
concentração (de pessoas, de atividades, de riquezas, de coisas e de objetos, de 
instrumentos, de meios e de pensamento) na realidade urbana, e a imensa 
explosão, a projeção de fragmentos múltiplos e disjuntos (periferias, subúrbios, 
residências secundárias, satélites, etc.) (LEFEBVRE, 2008, p. 24). 
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Contexto teórico que nos ajuda a pensar a dialética e as contradições entre a cidade e sua 

antiga zona suburbana, o centro e a periferia, os núcleos de ocupação e o bairro atual, no âmbito da 

dinâmica de produção do espaço urbano. No interior dessa dinâmica, urge pensarmos que as 

transformações socioespaciais pelas quais passou a cidade de Natal, repercutiram também na 

realidade e na institucionalização dos seus bairros.  

Ora, a expansão das áreas de loteamentos e a construção de conjuntos habitacionais 

horizontais, somados à redefinição das centralidades da capital e a consolidação de seu tecido 

urbano, repercutiu na realidade dos bairros da cidade, oriundos de movimentos entre a 

espontaneidade de um processo de ocupação e sua institucionalização por parte da Prefeitura 

Municipal de Natal. 

Ressaltamos ainda as mudanças no sentido e na importância do bairro enquanto espaço de 

atuação das políticas públicas de planejamento e de atuação da esfera municipal. Pois, conforme 

percebemos no resumo apresentado sobre os planos urbanísticos e diretores do município, somente 

nos anos de 1990 o bairro ganha destaque como espaço de planejamento e de ação do município. 

Anteriormente, há um movimento do poder público municipal de institucionalizar determinadas 

áreas de ocupação já consolidadas e até de propor novas áreas de ocupação, mas não no sentido de 

focar o bairro como unidade de planejamento de suas ações. 

A discussão acerca da realidade dos bairros na cidade de Natal permeia essa relação entre, 

de um lado, a sua afirmação como espaço de identidade e de vida social e, de outro, como espaço 

oficialmente reconhecido pela Prefeitura Municipal, no âmbito das transformações socioespaciais 

ocorridas. Por isso, façamos adiante o exercício de entender as ações que levaram o poder público 

municipal a repensar, paulatinamente, a questão dos bairros, institucionalizando leis e decretos de 

criação e legalização dos limites e toponímia.  

O Decreto-Lei n 251, de 30 de setembro de 1947, é um marco na trajetória dos bairros no 

município. Através do que foi estipulado, as áreas urbanas e suburbanas da cidade foram divididas 

em 11 bairros, a saber: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis, Tirol, Alecrim, Lagoa Seca, 

Lagoa Nova, Carrasco e Quintas. A formalização destes bairros revelou o incremento da dinâmica de 

ocupação dessas áreas, como parte da nova dinâmica demográfica urbana ocorrida a partir dos anos 

de 1940.  

Nos anos posteriores, a Prefeitura Municipal de Natal sancionou diversas leis que criaram 

e/ou substituíram bairros, mudando e/ou reafirmando o que tinha sido estipulado no ano de 1947. A 

seguir, no Quadro 1 - Bairros instituídos na cidade de Natal até a década de 1970, um resumo dos 

decretos leis e dos bairros instituídos na cidade entre as décadas de 1940 e 1970. 
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Quadro 1 - Bairros instituídos na cidade de Natal até a década de 1970 

Bairros criados Decretos e Leis de Criação Observações 

01 Cidade Alta 251/47  

02 Ribeira 251/47  

03 Carrasco 251/47  

04 Lagoa Seca 251/47  

05 Lagoa Nova 251/47  

06 Petrópolis 251/47 Anterior bairro de Cidade 
Nova. 

07 Quintas 251/47  

08 Rocas  251/47  

09 Alecrim 251/47  

10 Santos Reis 251/47  

11 Tirol 251/47 Anterior bairro de Cidade 
Nova. 

12 Dix-Sept-Rosado 088/51 Substitui o bairro do Carrasco. 

13 Da Conceição 349/55 Institui o bairro no antigo 
trecho da ‘Baixa da Coruja’. 

14 Padre João Maria 836/58  

15 Mãe Luiza 794/58  

16 Ebenezer 1113/61 Institui o bairro na antiga 
propriedade chamada Quintas. 

17 Presidente Goulart 1393/63  

18 Jaguarari 1580/66 Bairro desmembrado do 
Alecrim. 

19 Riachuelo 1581/66 Substitui o bairro de Brasília 
Teimosa, não citado 

anteriormente. 

20 Cidade da Esperança 1643/67 Institui o bairro na localidade 
do conjunto habitacional de 

mesmo nome. 

21 Nossa Senhora de Nazaré 1633/67  

22 Potilândia 1651/67 Institui o bairro nas localidades 
dos conjuntos do IPASE e do 
Serviço Social do Comércio. 

23 Nordeste 1740/68  

24 Felipe Camarão 1760/68 Substitui o bairro ‘Peixe Boi’, 
não citado anteriormente. 

25 São José 1851/69 Substitui o bairro da Guarita, 
não citado anteriormente. 

26 Potengi 1713/75  
Fonte: Pesquisa de campo; SEMURB/Natal 

 

As informações contidas no quadro nos permitem realizar algumas considerações sobre a 

questão dos bairros e sua trajetória na cidade, até a década de 1970. O documento fala de novos 

bairros a partir de algumas perspectivas diferenciadas: bairros que emergem a partir de anteriores 

localidades e conjuntos habitacionais, a partir de desmembramentos de outros bairros e ainda a 

formalização de bairros novos. Não vamos aqui tentar explicar a toponímia dos bairros apresentados, 
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mas ressaltar a relação entre a criação formal de um bairro e sua existência já presente no imaginário 

e no cotidiano da população local.  

Em relação ao campo empírico em estudo, não temos nesse período o bairro oficial de Nova 

Descoberta, tampouco de Morro Branco. Temos dois núcleos de ocupação em expansão, situados na 

Zona Suburbana, mais precisamente no bairro de Lagoa Nova, que foi instituído pela Lei nº 251/47. 

Ora, sabemos que, nas quatro primeiras décadas do século XX, não havia o bairro de Nova 

Descoberta institucionalizado tal qual o conhecemos hoje, mas uma ocupação ainda tímida de uma 

área nomeada como Morro Branco e de uma área chamada Nova Descoberta. Já no fim da década de 

1950, temos uma ocupação mais consolidada dos dois núcleos, tanto a partir da ocupação das áreas 

de loteamento em Morro Branco, como nas áreas de ocupação espontânea da antiga Coréia dos 

Índios, agora na já nomeada como Nova Descoberta. 

Ao fim da década de 1970, diante da constatação de inúmeros problemas na divisão e 

configuração dos bairros da cidade, há um posicionamento por parte do poder público municipal de 

rever essa institucionalização. O documento Proposta para delimitação dos bairros da cidade do 

Natal emerge em 1979, no momento desta reflexão. Segundo atesta Emerenciano ([entre 2000-

2010]), essa proposta foi elaborada pela SEMPLA e pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico - 

IDEC, alegando-se que havia problemas de delimitação dos bairros. Como diz o documento citado:  

 

a consecução do aerolevantamento do Município de Natal, em escalas apropriadas 
para o planejamento urbano, permitiu de imediato a detecção de conflitos na 
definição dos bairros da cidade. 
 
O exame da legislação que regulava a matéria, bem como seu consequente 
lançamento sobre as bases cartográficas, demonstrou a superposição de diversos 
bairros, a inadequação de várias delimitações, a inexistência, na atualidade, de 
pontos definidores de alguns alinhamentos das divisas utilizadas na época da 
emissão dos diplomas legais, a falta de topônimos para a área em expansão, etc. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 1979, p. s/n). 

 

O Mapa 1670 - A cidade de Natal e o problema da superposição de bairros criados até a 

década de 1970, mostra parte dos problemas citados anteriormente no documento de 1979. Logo 

após, a título de comparação, mostramos também o mapa da nova proposta citada neste 

documento, o Mapa 17 - A proposta para delimitação dos bairros de Natal em 1979.  

 

 

 

 

                                                           
70

 Alguns mapas apresentados nesta parte do trabalho fazem parte da pesquisa de dados secundários, obtidos em órgãos 
públicos, como a SEMURB/Natal. Optamos em deixá-los como nos originais dos documentos. 
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Mapa 16 - A cidade de Natal e o problema da superposição de bairros criados até a década de 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, SEMURB/Natal/RN 

 

Mapa 17 - A proposta para delimitação dos bairros de Natal em 1979 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 1979 
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Em linhas gerais, conforme apresentou o Mapa 17, a nova proposta elaborada em 1979 

previa a divisão do município de Natal em três Distritos e trinta e quatro bairros, além de duas áreas 

de preservação, conforme resume o Quadro 2 - A nova proposta de delimitação dos bairros de Natal 

em 1979:  

 

Quadro 2 - A nova proposta de delimitação dos bairros de Natal em 1979 

Distritos Bairros novos e Áreas de Preservação 

Sede Bairros: 1. Santos Reis; 2. Praia do Meio; 3. Rocas; 4. Ribeira; 5. 

Petrópolis; 6. Areia Preta; 7. Mãe Luiza; 8. Tirol; 9. Cidade Alta; 10. 

Lagoa Seca; 11. Alecrim; 12. Quintas; 13. Nordeste; 14. Bom Pastor; 15. 

Cidade da Esperança; 16. Dix-Sept Rosado; 17. Lagoa Nova; 18. Nova 

Descoberta; 19. Candelária; 20. Cidade Nova; 21. Felipe Camarão; 22. 

Guarapes; 23. Pitimbú; 24. Neópolis; 25. Capim Macio; 26. Ponta 

Negra. 

Área de Preservação: Parque das Dunas. 

Igapó Bairros: 1. Igapó; 2. Nossa Senhora da Apresentação; 3. Passagem da 

Vila; 4. Potengi; 5. Salinas. 

Redinha Bairros; 1. Lagoa Azul; 2. Pajuçara; 3. Redinha. 

Área de Preservação: Salinas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 1979 

 

Emerenciano [2000-2010] afirma que “alguns bairros de Natal [criados anteriormente à 

proposta de 1979] por leis sancionadas pela administração municipal tiveram vida efêmera, pouco se 

conhecendo sobre as origens dos mesmos”. Correspondem estes bairros às áreas de ocupação que 

fazem parte da história da cidade, mas que, a partir da década de 1970, desaparecem da divisão 

oficial dos bairros da cidade. Segundo levanta Emerenciano [2000-2010] são estes os bairros de vida 

efêmera para o poder público municipal: Da Conceição; Padre João Maria; Ebenezer; Presidente 

Goulart; Jaguarari; Riachuelo; Potilândia; São José.  

Se, como afirma o poder público municipal, estas áreas não tinham as condições que lhe 

garantisse o status de bairro, elas passaram a ser reconhecidas somente pelos moradores locais e da 

cidade. Atualmente dizem respeito à topônimos da realidade urbana da capital, como vias 

importantes no escoamento do trânsito, como conjuntos habitacionais, ou ainda como espaços de 

referências socioespaciais significativas para moradores locais.  

Por isso, no final da década de 1980, novamente uma comissão é organizada para pensar a 

questão dos bairros da cidade, sendo elaborado o documento Proposta para Atualização dos Limites 

dos Bairros da Cidade de Natal (1990). Como justificativa para o trabalho, novamente é levantada a 

problemática dos limites e da superposição dos bairros. Segundo o citado documento, 
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através do confronto da proposta de divisão dos bairros elaborada pela Prefeitura 
de Natal e pela Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande 
do Norte em 1979, [...] com a legislação atual, constata-se algumas superposições 
de bairros e a inadequação de leis posteriores à citada proposta com as alterações 
ocorridas no meio urbano no decorrer desses últimos 10 anos. 
 
Além da necessidade de se corrigir a defasagem existente entre o mapeamento 
oficial gerado pela proposta de 1979 e a legislação elaborada posteriormente, 
foram estabelecidos alguns critérios para a seleção de áreas com características 
socioculturais e históricas bem definidas e já incorporadas pelo domínio popular, a 
fim de auxiliar a criação de novas minutas de lei adequadas às modificações e 
correções propostas neste trabalho. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 1990, p. 
s/n) 

 

Para a confecção da nova proposta, conforme mostra a citação, foi consultada a Proposta de 

1979 e as leis posteriores que criaram novos bairros, como a Lei nº 3.307/85 do bairro Brasília 

Teimosa; a Lei nº 3.497/86 do Bairro Km 6; e a Lei nº 3.576/87 do Bairro Nossa Senhora de Nazaré. 

Os dois primeiros bairros, de 1985 e 1986, aparecem como novos na nomenclatura do conjunto dos 

bairros da cidade, e o terceiro, de 1987, já tinha sido contemplado, sendo, portanto, novamente 

oficializado. 

A proposta, inicialmente, discute a nova delimitação dos bairros a partir da divisão da cidade 

em Asa Norte e Asa Sul, conforme mostra o Mapa 18 - Os 28 bairros propostos em 1990 na Asa Sul 

da cidade e o Mapa 19 - Os 07 bairros propostos em 1990 na Asa Norte da cidade, num total então 

de 35 bairros. 

 
Mapa 18 - Os 28 bairros propostos em 1990 na Asa Sul da cidade 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 1990 
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Mapa 19 - Os 07 bairros propostos em 1990 na Asa Norte da cidade 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 1990 

 

Como a Lei Ordinária nº 3.878/89 dividiu o município de Natal em quatro Regiões 

Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste, também a comissão adequou a nova proposta da 

delimitação dos bairros a configuração destas regiões administrativas. O Mapa 20 - A proposta de 

1990 no âmbito das Regiões Administrativas do Município de Natal, apresenta a espacialização dessa 

proposta. 

 

Mapa 20 - A proposta de 1990 no âmbito das Regiões Administrativas do Município de Natal 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 1990 
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Conversamos com uma arquiteta e urbanista que trabalhou na construção desse documento. 

Ela explicou que a discussão sobre a questão dos bairros emergiu nos estudos anteriores ao Plano 

Diretor de 1994. Alegou que para construir o referido documento foi realizada uma pesquisa em 

documentos oficiais antigos, foram entrevistados moradores dos bairros e localidades existentes, e 

foi feito um levantamento na real delimitação dos bairros, sendo detectados então vários problemas 

em relação à delimitação dos mesmos. Segundo explicou a arquiteta e urbanista71, 

 

em relação a alguns bairros que não existiam de direito, passaram a ser de direito. 
Então foram quatro leis: uma para atualizar a delimitação dos bairros; outra para 
criar bairros; outra redefinir alguns pontos, limites dos bairros; e outra para 
extinguir alguns bairros. Qual foi extinto? Passagem da Vila. [...] 
 
Fizemos tudo em 1989, e aí ficou guardado até o novo Plano Diretor que 
aproveitou nosso trabalho, que deu margem então para que o bairro fosse a 
unidade básica de planejamento do município 

 

No ano de 1993 é regulamentada esta nova proposta de adequação dos limites e da 

toponímia dos bairros, e o Plano Diretor de 1994 a consolida, especialmente quando passa a afirmar 

a importância do bairro como unidade de planejamento urbano. A seguir, a atual configuração dos 

bairros da cidade, mostrada no Quadro 3 - Leis de criação, localidades e bairros atuais da capital 

potiguar, que é regulamentada em 1993, sofrendo alterações somente em 2002, quando é criado 

mais um bairro, o Planalto. 

 

Quadro 3 - Leis de criação, localidades e bairros atuais da capital potiguar 

Regiões 
Administrativas 

Bairros Localidades Lei de Criação 

Norte Lagoa Azul  4.328/93 

Igapó Gancho 4.328/93 

N. Sra. da Apresentação Paraíso 4.328/93 

Pajuçara Pajuçara, Guamoré 4.328/93 

Potengi  4.330/93 

Redinha África 4.328/93 

Salinas  4.328/93 

Sul Lagoa Nova Morro Branco 4.330/93 

Nova Descoberta Morro Branco 4.328/93 

Candelária Alto da Candelária 4.328/93 

Capim Macio  4.328/93 

Pitimbu  4.328/93 

Neópolis  4.328/93 

Ponta Negra  4.328/93 

Leste Santos Reis Brasília Teimosa 4.330/93 

Rocas Canto do Mangue 4.330/93 

Ribeira Canto do Maruim 4.330/93 

                                                           
71

 Entrevista realizada em 2014. 
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Praia do Meio  4.328/93 

Cidade Alta Passo da Pátria, Baldo 4.330/93 

Petrópolis Cirolândia 4.330/93 

Areia Preta Alto do Juruá 4.328/93 

Mãe Luíza Aparecida 4.330/93 

Alecrim Baldo, Guarita 4.330/93 

Barro Vermelho Baldo 4.327/93 

Tirol Morro Branco, Vila 
São José 

4.330/93 

Lagoa Seca  4.327/93 

Oeste Quintas Japão, Guarita 4.330/93 

Nordeste  4.330/93 

Dix-Sept Rosado Carrasco 4.329/93 

Bom Pastor KM 6, Mereto 4.328/93 

N. Sra. de Nazaré  4.329/93 

Felipe Camarão Peixe-Boi, KM 6, Baixa 
do Sagui, Barreiros 

4.330/93 

Cidade da Esperança  4.330/93 

Cidade Nova Nova Cidade 4.328/93 

Guarapes Baixa do Sagui 4.328/93 

Planalto  5.367/02 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2014 

 

Essa é a mais nova e atual feição da cidade, sendo composta por 36 bairros e 25 localidades 

distribuídos nas regiões administrativas norte, sul, leste e oeste. Um longo percurso de criação, 

negação e recriação de bairros concebidos pelo poder público municipal ao longo da produção da 

cidade a partir do século XX, mas também uma evidência da dinâmica do vivido e do percebido que 

denominou áreas ocupadas a partir das referências socioespaciais construídas.  

Daí a emergência de algumas localidades no interior dos bairros. Estas compreendem áreas 

com identidade definida, mas que, segundo a Prefeitura Municipal de Natal, não possuem as 

condições para se afirmarem como bairro na cidade. De qualquer forma, são áreas de identidade e 

de referência para moradores locais, que a reconhecem e a vivem espacialmente. 

Sobre os bairros que não ‘vingaram’, como denominou Emerenciano ([2000-1010]), numa 

alusão ao fato de que não foram reconhecidos pela Prefeitura Municipal de Natal, ressaltamos que 

talvez num primeiro momento estes tenham sido fortes referências na cidade em expansão, que 

resistiram por um tempo, e que somente foram vencidos mais recentemente.  

Alguns destes bairros que não ‘vingaram’ permaneceram como localidades no interior 

daqueles que foram institucionalizados, resistindo como áreas de particular identidade no interior 

dos bairros. Eles demonstram a força de um espaço vivido, pois emergiram como pequenas áreas de 

toponímia reconhecida e respeitada por moradores locais. Correspondem, em diferentes situações, 

às identidades do viver na cidade, mesmo que não reconhecidas como bairro institucionalizado e 

delimitado na dinâmica urbana em permanente transformação.  
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Realizando este percurso traçado acerca do processo de institucionalização dos bairros na 

cidade de Natal, podemos chegar mais amiúde ao bairro de Nova Descoberta. Isto porque algumas 

constatações se impõem sobre nosso campo empírico em estudo:  

 

 primeiro, que não encontramos Leis ou Decretos que institucionalizasse os 

núcleos de ocupação de Nova Descoberta e Morro Branco como bairros oficiais, 

no período anterior à proposta de 1979; 

 segundo, que, embora não institucionalizados como bairros, Nova Descoberta e 

Morro Branco assim são considerados em alguns documentos oficiais. Como em 

mapas do Escritório Saturnino de Brito, responsável pela implementação da 

rede de distribuição de água na cidade, nos anos de 1960 (Figura 24); 

 terceiro, que, embora não considerados bairros pelo poder público municipal 

até os anos de 1970, Morro Branco e Nova Descoberta aparecem como 

referência de uma área de ocupação na cidade, sendo sua toponímia 

reconhecida e localizada espacialmente na cidade, principalmente por parte de 

moradores e segmentos da mídia em geral, além de alguns documentos oficiais; 

 quarto, que o núcleo de Morro Branco, em nenhum momento até os dias atuais, 

foi apontando como bairro institucionalizado da cidade; 

 quinto, que a alusão à Nova Descoberta como bairro oficial e delimitado na 

realidade urbana da capital, somente aparece na proposta de 1979 e se 

consolida com a proposta de 1990, sendo este oficialmente criado como bairro 

somente pela lei 4.328/93; 

 sexto, que, no processo de criação e consolidação de Nova descoberta como 

bairro institucionalizado, o núcleo de Morro Branco é inserido como localidade, 

estando também localizado em outros dois bairros: Tirol e Lagoa Nova. 
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Figura 24 - Em documento oficial do escritório Saturnino de Brito, a alusão à Morro Branco e Nova Descoberta como bairros 
da cidade 

 
Fonte: Ferreira et al.., 2008 

 

Ressaltamos o reconhecimento das áreas de Nova Descoberta e Morro Branco como bairros 

da cidade pelo documento do Escritório Saturnino de Brito (Figura 24). Pois tal documento evidencia 

que, mesmo não sendo bairros oficiais, as duas áreas detinham um certo reconhecimento como 

núcleos de ocupação da cidade em expansão. Fato corroborado também nas informações que este 

documento revela da realidade das duas áreas: 

 

Trata-se de área em início de ocupação, com loteamentos parciais e regular 
número de habitantes, na maioria de baixo padrão de vida. Dado o crescimento da 
cidade, parece certo o seu desenvolvimento rápido, em vista da sua relativa 
proximidade do centro urbano e facilidade de acesso. Certo número de ruas estão 
abertas, não existindo ainda pavimentação, salvo na Av. Salgado Filho, que é a via 
principal rodoviária de comunicação com o interior do estado e com o aeroporto 
(ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO, 1964b, p.1 apud FERREIRA et al., 2008, p. 229). 

 

No fragmento mencionado sobre os bairros de Nova Descoberta e Morro Branco nos anos de 

1960, notamos um quadro interessante acerca de suas realidades: uma área carente de 
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infraestrutura, em processo de ocupação por uma população mais pobre, que é destacada como 

promissora boa localização na cidade em crescimento. 

A partir dessas constatações, podemos afirmar que Nova Descoberta é um bairro que 

‘vingou’ na realidade urbana da capital potiguar, isto não apenas devido a sua institucionalização, 

mas a sua consolidação como área de identidade e de particularidades socioespaciais na cidade. Da 

mesma forma, consideramos também que Morro Branco ‘vingou’ como uma área de identidade e de 

dinâmica urbana, apesar de não constar como bairro oficial na realidade urbana natalense.  

O mais importante na discussão em pauta é considerar que as duas toponímias, e as 

referências do processo histórico a elas vinculadas, tiveram força e resistência suficientes para que o 

subúrbio se emancipasse. Pois, compreendendo inicialmente dois núcleos de ocupação na zona 

suburbana da cidade, Nova Descoberta e Morro Branco se inseriram no tecido urbano expandido, 

adentrando o século XXI como áreas de ocupação consolidada, mesmo que Morro Branco não tenha 

sido reconhecido oficialmente como bairro. 

Nesta ótica de análise, notamos que contradições fazem parte do processo de 

institucionalização do bairro de Nova Descoberta, as quais são visíveis, por exemplo, na existência e 

na convivência conflituosa entre duas referências socioespaciais aqui já destacadas: Nova Descoberta 

e Morro Branco. Fato este que está no cerne de sentimentos de negação e resistência dos moradores 

de ambas as áreas, que afirmam existir o Bairro de Nova Descoberta e o bairro de Morro Branco. 

Assim, o bairro concebido se diferencia do bairro vivido e percebido, e aponta para a emergência de 

dois sentimentos de pertencimento e de identidade na cidade.  

Para entendermos melhor essa dinâmica em pauta que diz respeito ao movimento entre 

bairro e cidade, bairro e localidade, aprofundaremos, no item a seguir, questões importantes da 

reestruturação do espaço urbano da capital potiguar, a partir dos anos de 1940 do século passado. 

Afinal, foi nessa dinâmica urbana em permanente reconstrução que Nova Descoberta e Morro 

Branco se afirmaram como espaço de vida social e de identidade urbana. Daí a necessidade da leitura 

da cidade que, já na década de 1990, institucionalizou Nova Descoberta como bairro, e considerou 

Morro Branco uma localidade. 
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3.3 A CIDADE EM RECONSTRUÇÃO 

 

Os americanos construíram do outro lado da Base 
Aérea Brasileira, perto da lagoa, Parnamirin Field, o 
campo que mais ajudou a ganhar a guerra. Não há 
discurso a mais e sabotagem a menos capazes de fixar 
o papel exato de Parnamirin. Impossível dizer até onde 
este pouso foi insubstituível, inverossímil, decisivo. Foi a 
maior mobilização técnica obtida pelos Estados Unidos 
fora do seu território.  
 

(CASCUDO, 1999) 
 

Neste derradeiro item do capítulo, examinaremos os principais arranjos e eventos que 

reconstruíram a cidade de Natal, especialmente a partir da década de 1940 do século passado, com a 

instalação da Base Americana Parnamirin Field no município vizinho de Parnamirin. Pois, conforme 

atesta Cascudo (1999) na fala inicial do item, esta compreendeu uma das principais bases dos 

Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.  

Os novos arranjos e eventos advindos da instalação da Base Americana nos anos de 1940 

repercutiram na realidade socioespacial da capital, que passou por transformações e inovações em 

sua configuração urbana. A instalação da Base da Força Aérea Brasileira, também no município 

vizinho de Parnamirim, a Base Naval da Marinha Brasileira no bairro do Alecrim e a Base Fluvial do 

Rio Potengi, no bairro de Santos Reis, são exemplos dessa dinâmica. Além dessas inovações, Souza 

destaca que,  

 

com a construção da Base Americana em Parnamirim, em 1942, cresceu a 
necessidade de intercâmbio entre aquela unidade militar [e] Natal, onde estava o 
porto e onde residiam as autoridades militares americanas e brasileiras. Para 
facilitar esse intercâmbio, foram construídas duas obras importantes: um oleoduto 
e uma pista asfaltada. E tudo foi feito em 1942, com muita rapidez (SOUZA, 2001, 
p. 424). 

 

Clementino (1995) também ressalta a influência desta base norte-americana – Parnamirim 

Field – na configuração urbana de Natal, dinamizando a economia, transformando o tecido urbano 

existente e aumentando o índice populacional. Este fato motivou o papel da capital potiguar como 

centro administrativo e estratégico militar até os anos de 1960, quando se consolidou como base 

aérea e naval, aumentando o número de construções e de militares residentes na cidade. Esta 

dinâmica, aliada à maior diversificação das atividades oferecidas pelo setor terciário e o incremento 

da atuação e dos serviços oferecidos pelo Estado, tornaram a capital atrativa para grande número de 

migrantes, especialmente nos períodos de maiores secas no sertão. 
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Nesse período em destaque, a segunda metade do século XX, a capital ampliou seu número 

de habitantes e se consolidou como centro polarizador no estado, atraindo população do interior e 

impulsionando sua expansão horizontal em direção a áreas antes desabitadas do município. Nas 

décadas de 1940, 1950 e 1960 cresceu também o número de loteamentos e a partir dos anos de 

1960 e 1970 grandes conjuntos habitacionais foram construídos. 

Ferreira (2000) explica que a dinâmica de formação do mercado do solo urbano, com o 

consequente parcelamento e loteamento das áreas suburbanas e rurais do município de Natal a 

partir dos anos de 1940, está atrelada às transformações econômicas e sociais pelas quais passou o 

estado e a capital potiguar. Segundo a autora, 

 

as mudanças que se produziram na economia do estado do Rio Grande do Norte e 
da cidade de Natal durante a Segunda Guerra Mundial deram um novo significado 
a questão do solo urbano e a expansão do espaço físico da cidade. Para explicar o 
processo de valorização da terra urbana e o crescimento de um mercado do solo 
deve ter-se em conta vários acontecimentos que se desenvolveram no fim dos anos 
de 1940 e, mais especificamente nas décadas seguintes, 1950 e 1960. Esses fatores 
vão desde questões de ordem econômica a questões demográficas (FERREIRA, 
2000).  

 

Os fatores abordados pela autora são os seguintes:  

 

 o acentuado crescimento populacional de Natal, a partir da concentração das 

atividades estratégicas e militares e a implantação da Base Aérea Norte-

americana nos anos de 1940;  

 a transferência de capital para o setor imobiliário, a partir da dinâmica 

econômica que se desenrola no estado e na capital, proporcionando a 

acumulação de capital nas mãos de alguns grupos e famílias com a expansão da 

atividade algodoeira e sua industrialização, da atividade mineradora com a 

exportação de minerais utilizados na indústria bélica como a shellita; e o 

desenvolvimento de atividades econômicas urbanas como o comércio e os 

serviços; 

 a elevação da renda familiar, a partir do incremento das atividades econômicas 

na capital com a aparição de pequenos e médios comerciantes e prestadores de 

serviço, e aumento da taxa de emprego e de salários. Isso inicialmente a partir 

da presença dos militares norte-americanos, e num momento posterior, com a 

ampliação das atividades militares brasileiras e o aumento do número de 

funcionários públicos federais (civis e militares); 
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 a criação de uma estrutura viária, que direcionou o crescimento físico da cidade 

a partir da implantação de dois eixos de tráfego: a estrada Natal-Parnamirim, 

que ficou conhecida como A Pista, ligando a capital a base Aérea norte-

americana no município de Parnamirim, e a atual Avenida Alexandrino de 

Alencar, ligando a chamada Pista ao bairro do Alecrim e a Base Naval no rio 

Potengi; 

 a existência de terras improdutivas nos arredores da cidade (zona rural), que 

não eram usadas para fins agrícolas pelas suas características naturais (solos 

arenosos) e poucos investimentos no setor, emergindo um processo dinâmico e 

estratégias especulativas que transformaram essas terras ainda rústicas em solo 

urbano; 

 a insuficiente definição do perímetro urbano, a partir da não clareza dos limites 

da zona urbana e do município, beneficiando loteadores e proprietários de 

terras. Como consequência, a instalação de loteamentos dos anos de 1950 e 

1960 e a construção de conjuntos habitacionais pelo Estado nos anos de 1960 e 

1970 ampliaram o perímetro urbano da capital, ao ponto que, na década de 

1980, o IBGE considerou área urbana todo o território municipal. 

 

Tal trajetória é bastante perceptível no incremento populacional da capital potiguar nesses 

períodos do século XX, conforme mostra a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 - Incremento populacional da cidade de Natal entre 1890 e 2010 

Período População Absoluta 

1890 13.725 

1900 16.056 

1920 30.696 

1940 54.836 

1950 103.215 

1960 162.537 

1970 270.127 

1980 428.721 

1991 606.681 

2000 709.536 

2010 803.739 
Fonte: Censos Demográficos, IBGE 

 

Os dados mostram que Natal quase dobrou sua população entre as décadas de 1940 e 1950, 

período em que ocorreu a Segunda Grande Guerra e também entre 1970 e 1990, quando se 

intensificou seu processo de urbanização e industrialização. Nestes períodos o forte incremento 
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populacional esteve aliado ao conjunto de acontecimentos e eventos que marcaram a dinâmica de 

reestruturação do seu espaço urbano, conforme exposto no Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 - Acontecimentos marcantes na reestruturação urbana de Natal no século XX 

Período (Século XX) Acontecimentos 

Entre a década de 
1940 e 1950 

 Em 1941 é instalada a Base Aérea Trampolim da Vitória, a 
Parnamirin Field; 

 Em 1941 é construída a Base Naval e o hospital Policlínica no 
bairro do Alecrim; 

 Em 1942 foi construída uma rodovia ligando Natal à Base 
Aérea em Parnamirin, a Parnamirin Road, conhecida 
simplesmente como A Pista; 

 Secas prolongadas atingem o Sertão, especialmente nos anos 
de 1950, e provocam forte fluxo migratório para a capital 
potiguar; 

 Cresce o número de loteamentos na cidade. 

Entre a década de 
1970 e 1990 

 Construção de Conjuntos Habitacionais: para população de 
renda mais elevada pelo INOCOOP-RN, mais voltado para zona 
sul da cidade; e para população de renda mais baixa pela 
COHAB, mais voltado para a zona norte; 

 Instalação via SUDENE do Parque Industrial Têxtil e o Distrito 
Industrial de Natal; 

 Início das atividades da Petrobrás no estado; 
 Investimentos via Estado: construção da nova rodoviária, no 

bairro da Cidade da Esperança; ampliação do abastecimento 
de água; pavimentação e abertura de novas vias; instalação da 
UFRN; construção do Hospital e Pronto Socorro Walfredo 
Gurgel; ampliação da rede de escolas e do sistema de 
drenagem e saneamento; 

 Na década de 1970 é construída a Via Costeira, com o objetivo 
de ligar as praias urbanas da cidade e construir um setor 
hoteleiro na área; 

 Em 1974 construção do viaduto de Ponta Negra; 
 Em 1975 asfaltamento da atual Av. Engenheiro Roberto Freire; 
 Em 1975 duplicação da via que liga Natal à Parnamirin; 
 Em 1979 duplicação da Av. Prudente de Moraes; 
 Em 1983 construção da Via Costeira e do Centro de 

Convenções. 
Fonte: Costa, 2000; Queiroz, 2010; Queiroz, 2011. 

 

Este conjunto de eventos aliados à problemática do espaço rural no interior do estado – com 

as frequentes secas e a crise de economias tradicionais como o algodão, a pecuária e a agricultura de 

subsistência – intensificou os fluxos migratórios para a capital, que pela dinâmica de serviços e 

atividades oferecidas detinha, a partir de então, uma capacidade de atração em nível estadual.  

No contexto assinalado, afirmamos que, a partir da segunda metade do século passado, a 

cidade de Natal cresceu territorialmente, estendeu-se para além do sítio urbano original, 

ocasionando a ocupação das novas áreas de expansão e a consolidação de novos bairros, sendo estes 
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institucionalizados ou não. Além disso, ressaltamos que, estruturada a partir das contradições do 

modo de produção vigente, a produção do espaço urbano aprofundou um modelo de 

desenvolvimento desigual, que se revela, nos dias atuais, numa cidade com problemas na área de 

habitação, de mobilidade, de saneamento, de meio ambiente. 

E a cidade não para, continua sendo reescrita. A partir da década de 70, conforme já 

mostramos no Quadro 4, o conjunto de acontecimentos apresentados fomentaram uma fase de 

acelerada urbanização da cidade, incrementando atividades no setor industrial, e, principalmente no 

setor terciário, que provocaram uma expansão urbana acentuada em direção às áreas anteriormente 

pouco procuradas. O próprio setor terciário se amplia e diversifica suas estratégias de acumulação 

capitalista, procurando novas áreas da cidade para se instalar. 

Dessa forma, a partir da década citada, com a atuação do capital industrial e imobiliário 

através da instalação de parques industriais e a ocupação de área antes desocupadas, ocorrendo 

também a construção de grandes conjuntos habitacionais, a cidade passa a crescer em direção às 

áreas distantes dos bairros mais tradicionais e centrais, principalmente em direção à Zona 

Administrativa Norte e Sul. Estas Zonas Administrativas passam a apresentar um maior crescimento 

demográfico como indício das mudanças efetivadas. Na Tabela 3 podemos perceber tal dinâmica. 

 

Tabela 3 - Evolução da População Absoluta de Natal, por Região Administrativa, de 1980 a 2010 

Regiões Administrativas e 
seus bairros 

População Absoluta 

1980 1991 2000 2010 

NORTE 
Lagoa Azul; Pajuçara; Potengi; 
N. Sra. da Apresentação; 
Redinha; Igapó; Salinas. 

 
 

41.310 

 
 

146.854 

 
 

244.743 

 
 

303.534 

SUL 
Lagoa Nova; Nova Descoberta; 
Candelária; Pitimbú; Neópolis; 
Capim Macio; Ponta Negra. 

 
 

94.538 

 
 

145.035 

 
 

155.884 

 
 

166.491 

LESTE 
Santos Reis; Rocas; Ribeira; 
Praia do Meio; Cidade Alta; 
Petrópolis, Areia Preta; Mãe 
Luiza; Alecrim; Barro 
Vermelho; Tirol; Lagoa Seca. 

 
 

149.086 

 
 

128.665 

 
 

116.106 

 
 

112.545 

OESTE 
Quintas; Nordeste; Dix-Sept 
Rosado; Bom Pastor; N. Sra. 
de Nazaré; Felipe Camarão; 
Cidade da Esperança; Cidade 
Nova; Guarapes; Planalto. 

 
 

143.914 

 
 

186.127 

 
 

195.584 

 
 

218.405 

TOTAL 428.721 606.681 709.536 803.739 
Fonte: Dados de 1980, 1991 e 2000, disponíveis em: Souza, 2008; Dados de 2010: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 



205 
 

No amadurecimento desse processo, a cidade redefiniu suas centralidades e o Centro 

Tradicional, localizado no antigo e tradicional bairro da Cidade Alta, passou por um processo de 

perda e de reestruturação de sua polarização urbana. Dinâmica esta interessante na compreensão 

dos novos arranjos socioespaciais da capital potiguar, e do fenômeno urbano contemporâneo, pois 

como afirma Lefebvre,  

 

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 (LEFEBVRE, 2008, p. 108). 

 

No contexto assinalado, levantamos dois eventos marcantes no processo de reestruturação 

do espaço urbano natalense, com consequências imediatas para a perda ou ressignificação do Centro 

Tradicional da cidade: a abertura e a melhorias das principais vias de mobilidade e o 

desenvolvimento do setor terciário com a construção de hipermercados e shoppings-centers. Gomes 

analisa essa dinâmica, afirmando que 

 

essa descentralização proporcionou um processo de reestruturação do espaço do 
terciário, fazendo emergir uma nova espacialização que, dessa vez, ‘optou’ pela 
ocupação das longas avenidas que cortam a cidade, aqui denominada de vias 
expressas de circulação. É o caso das avenidas Hermes da Fonseca, Engenheiro 
Roberto Freire, Tomaz Landim, Prudente de Morais, Airton Sena e, mais 
recentemente, a Romualdo Galvão, a Jaguarari e o trecho urbano da BR-101. Essas 
vias expressas de circulação constituem, na atualidade, o espaço preferencial da 
atividade terciária – com destaque para o comercio e os serviços -, visto que nelas 
se encontram os grandes investimentos e empreendimentos do setor. Houve, 
então, um processo combinado de reestruturação viária e relocalização do terciário 
(GOMES, 2002, p. 294). 

 

Queiroz (2011) comunga dessas ideias ao discutir também a emergência das novas 

centralidades em Natal. Para ele tal processo é viabilizado pela união das ações do Estado e de 

setores privados da economia, como o industrial. Ao Estado coube fornecer a infraestrutura 

necessária, como a construção, pavimentação e duplicação de grandes avenidas. Com relação ao 

setor privado, chama a atenção a diversificação das estratégias de sua reprodução, mostrando que 

shoppings como Midway Mall e Natal Shopping, além do hipermercado Carrefour, foram construídos 

em locais de antigas indústrias, na Av. Salgado Filho. 

Afim de melhor explicar esse processo que alia o incremento do setor terciário e a 

implementação de uma rede de circulação, propôs Queiroz uma breve periodização, que destaca os 

seguintes eventos: 
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o primeiro eixo de centralidade formado foi o da Avenida Prudente de Morais com 
a construção do Hiper Bom Preço na década de 80. Na década de 1990, a 
centralidade forma-se na Av. Salgado Filho com a criação do Natal Shopping e do 
Carrefour. Na primeira década do século XXI, a formação da centralidade ocorreu 
na Roberto Freire com a criação do Hiper Bom Preço e do Extra, e após o ano de 
2005 na Av. João Medeiros Filho (Zona Norte), com a criação do Norte Shopping e o 
Carrefour. [...] também em 2005 foi criado o Midway Mall, um shopping localizado 
no cruzamento da Av. Salgado Filho com Bernardo Vieira (QUEIROZ, 2011, p. 117-
118). 

 

Como consequência desse processo ocorreu também a valorização imobiliária das áreas 

localizadas no entorno dessas avenidas, tornando-os bairros de status com concentração de parcelas 

da população de classe alta e média. Estes bairros – Petrópolis, Tirol, Barro Vermelho, Lagoa Seca, 

Lagoa Nova, Capim Macio e Ponta Negra – passaram a vivenciar um forte processo de verticalização, 

com a disseminação de condomínios verticais para os mais ricos da cidade. 

Convém destacar ainda que esse processo de descentralização, com a emergência de áreas 

de maior dinamismo econômico que teve por base a constituição de um setor terciário mais 

diversificado, está baseado em espaços privados e semiprivados de forte apelo para o consumo, seja 

de mercadorias, de serviços ou de lazer, que tem o shopping como exemplo mais significativo.  

Nesse processo, há evidências claras de um declínio nas funções exercidas pelo Centro 

Tradicional, pois lojas, bancos, escritórios, consultórios, cartórios, salões de beleza, cinemas, se 

‘espalharam’ pela cidade, se estabelecendo em shoppings, galerias ou hipermercados presentes nas 

chamadas vias expressas de circulação ou em bairros mais bem localizados.  

Assim, muitas pessoas não procuram o antigo Centro para resolver seus problemas ou suprir 

suas necessidades imediatas. A dinâmica agora envolve grandes fluxos de pessoas, automóveis e 

transportes coletivos para as áreas destas novas centralidades, fomentando um modo de vida 

baseado em espaços privados e semiprivados espalhados pela cidade, onde nem todas as pessoas os 

usufruem da mesma maneira. A presença de estacionamento privativo, a refrigeração que controla 

as altas temperaturas e a segurança vigiada reforçam as justificativas para se buscar cotidianamente 

esses espaços.  

Por outro lado, há ainda evidências de acesso e utilização dos serviços e das funções que o 

antigo centro exercia, e continua a exercer. Apesar da Cidade Alta ter perdido parte de suas funções 

e de consumidores para os shoppings e hipermercados, ela continua atraindo principalmente 

camadas mais pobres da população da cidade. Sendo assim, ela perde o consumidor de classe social 

mais alta, mas continua ainda a desempenhar o papel de Centro para o consumidor de classe social 

mais baixa. Além disso, se pensarmos do ponto de vista simbólico, essa área da cidade continua a ser 

importante como espaço de fé e de protesto. Pois muitos procuram as igrejas do bairro para as 

missas e procissões, especialmente nos eventos ou festas religiosas da padroeira da cidade, e outros 
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procuram sua ruas e avenidas para participar de manifestações e passeatas. Nesses momentos há 

ainda o exercício de uma centralidade aparente, mesmo que sem a força e a intensidade de antes. 

Tais eventos marcam a série de transformações socioespaciais que acometeram a capital 

potiguar a partir da metade do século XX, que diversificou a sua polarização em nível estadual e 

incrementou o seu crescimento e a sua consolidação como região metropolitana. A Região 

Metropolitana de Natal é composta por 11 municípios: Natal, Parnamirin, Macaíba, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, São José de Mipibú, Vera Cruz, Monte Alegre e 

Maxaranguape, se destacando no contexto estadual por concentrar população e recursos 

econômicos, decisões e eventos relativos ao desenvolvimento do estado potiguar. Juntos, seus 

municípios concentram 1.351.004 habitantes (GOMES et al.., 2015), o que corresponde a 43,54% da 

população do estado.  

Natal, como município mais importante da região metropolitana, lidera os investimentos e o 

desenvolvimento econômico e social, pois, segundo afirma Gomes et al.. (2015, p. 50), concentra o 

Distrito Industrial, o centro Industrial Avançado, universidades públicas e privadas, unidades de 

ensino e de saúde, comércio e serviços que, em conjunto com a atividade turística, alavancam a sua 

dinâmica na região metropolitana e no próprio estado.  

Dinâmica esta também marcada por um desenvolvimento desigual em termos socioespaciais, 

pois como chama a atenção Gomes et al., a Região Metropolitana de Natal se caracteriza por, 

 
concentrar oportunidades no contexto estadual e intra-urbano, gerando uma 
fragmentação social do território expressa, sobretudo, por meio da contradição 
materializada nas expressivas áreas de interesse social, onde habita a população de 
baixa renda, em contraposição aos condomínios fechados, habitados por 

população de elevado poder aquisitivo (GOMES ET AL., 2015, p. 53). 

 

O bairro de Nova Descoberta é parte integrante dessa dinâmica. Ele já fez parte da área 

suburbana, compôs o quadro das transformações urbanas da capital potiguar na segunda metade do 

século passado, e adentrou o século XXI como bairro de um município considerado 100% urbano. 

Além disso, ganhou status de área de boa localização na cidade expandida, estando próximo a 

importantes símbolos das novas centralidades da capital, como shoppings, universidades, hospitais. 

Não que tenha resolvido seus problemas iniciais ligados à marginalidade de um subúrbio 

ruralizado e afastado dos bairros mais centrais. Pelo contrário, a sua constituição como bairro traduz 

as contradições do espaço urbano em produção. O que se revela, por exemplo, na realidade do 

núcleo de Morro Branco, que não é bairro e sim localidade de três bairros, mas resiste como 

identidade de bairro na cidade. 

Além disso, destacamos os conflitos entre Morro Branco e Nova Descoberta, pois enquanto o 

primeiro detém no imaginário da cidade uma imagem de status e de moradia privilegiada que se 
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traduz na verticalização e na valorização imobiliária de seus imóveis, o segundo possui uma realidade 

preocupante do ponto de vista das condições de moradia e de condições de vida, com grande 

número de vilas de aluguel e graves problemas de regularização fundiária. Como resultado o bairro 

possui uma AEIS justamente no antigo núcleo de Nova Descoberta, e algumas áreas próximas as 

dunas, no núcleo de Morro Branco.  

No contexto assinalado, a construção do Bairro e da Vida de Bairro emerge nesse conjunto 

de eventos que redefiniram os papéis exercidos pela capital potiguar e pelo próprio bairro de Nova 

Descoberta. Um conjunto de eventos que marcaram as transformações urbanas de Natal nas últimas 

décadas do século XX, impondo púberes arranjos socioespaciais e relações entre a cidade e seus 

bairros, seus loteamentos, suas áreas de ocupação. Como a dinâmica que se desenrolou nos núcleos 

de ocupação de Nova Descoberta e de Morro Branco, nossa reflexão a seguir no próximo capítulo. 

São essas Novas Descobertas sobre o bairro que buscamos compreender a partir de então. 
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CAPÍTULO IV – OS NÚCLEOS DE NOVA DESCOBERTA E MORRO BRANCO 

 
Fotografia do Acervo de Ary Gomes, gentilmente cedida ao trabalho. 
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CAPÍTULO IV – NOVA DESCOBERTA E MORRO BRANCO 

 

 

4.1 NARRATIVAS EM MOVIMENTO 

 

Ó Deus de toda ciência 
Fonte de toda bondade 
Mandai-me a divina luz 

Dai-me possibilidade 
Iluminai-me a memória 

Para eu contar a história 
Da minha comunidade 

 
 

Atendendo a um pedido 
Que me fora murmurado 

Por um jovem meu amigo 
Rapaz bem intencionado 

Moço cheio de esperança 
Que merece confiança 

Por ser um jovem educado 
[...] 

 

Aqui nesta narrativa 
Vou dizer com precisão 

Os homens daqui do bairro 
Que tiveram projeção 

Que pelos seus sacrifícios 
Conseguiram benefícios 

Para nossa população

(OLIVEIRA, 2011b, p. 01; 33) 
 
 

O Velho Modesto, aquele ali fundou Morro Branco 
também. [...] Ele era um velhinho, ele ia buscar lenha 
toda tarde no morro, ele saía de manhã com três 
cachorrinhos, quando era de tarde ele voltava [...]. A 
casinha dele era muito pobrezinha, ele era muito pobre 
[...]. 

(BARROS, 1999, p. 45) 

 

As trilhas já percorridas neste trabalho nos levaram à realidade atual do bairro de Nova 

Descoberta, inserindo-o nas transformações urbanas pelas quais a capital potiguar passou a partir da 

segunda metade do século passado. Deparamo-nos, nesse percurso já realizado, com um bairro 

institucionalizado dentre os trinta e seis que compõem a capital potiguar e nos inquietamos, 

sobremaneira, com a constatação de que dois núcleos de ocupação, Nova Descoberta e Morro 

Branco, marcaram o início do seu processo de construção como bairro, quando, então, toda sua área 

delimitada oficialmente nos dias atuais, fazia parte do bairro de Lagoa Nova, na zona suburbana da 

cidade. 

Agora, pretendemos aprofundar nossas inquietações acerca da construção histórica dos seus 

dois núcleos de ocupação inicial, como evidência de que estamos tratando de uma realidade urbana 

construída historicamente e assentada em referenciais e identidades socioespaciais diferenciados, 

contemplados em narrativas diversas. Como na fala do morador cordelista de Nova Descoberta e do 

morador de Morro Branco, citados nas epígrafes do capítulo.  

Ambos os moradores destacam particularidades da construção histórica dos seus espaços de 

vida, nomeando-os e particularizando-os na cidade. Como fez o primeiro morador, ao afirmar morar 

em Nova Descoberta – que ele denominou comunidade ou bairro – e o segundo morador, ao 

ressaltar a importância de um antigo morador que, para ele, ajudou a fundar Morro Branco.  
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Ora, já sabemos que, do ponto de vista institucional, temos um bairro reconhecido e 

delimitado no contexto urbano de Natal. Porém, notamos que, indo além deste bairro oficial, temos 

um espaço de narrativas que envolvem a tessitura de uma história, baseada na palavra do habitante 

e na produção de uma memória que é individual e também coletiva.  

Por isso, nossa opção em apresentar os dois núcleos de ocupação inicial, a partir de uma 

narrativa sustentada em nossas observações e experiências vivenciadas no bairro, não com a 

intenção apenas de informar, pois essa informação pode se perder dentre tantas outras sobre a 

cidade, mas de narrar - com cautela - experiências que se relacionam com a vida de bairro em 

produção.  

Frisamos, nesse contexto, que nossas experiências de aproximações com o bairro suscitam 

questionamentos, aprofundam curiosidades e induzem a reaproximações constantes, como uma 

possibilidade de apresentar uma narrativa de Nova Descoberta e Morro Branco a partir do que 

argumenta Benjamin: 

 

a narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no campo, 
no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em-si” da coisa 
narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 
narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 1994, p. 205). 

 

Adaptando esta imagem para uma imagem mais conjuntural, diríamos que se imprime na 

narrativa a marca do narrador como a mão da costureira que escolhe o retalho para a colcha. Pois, 

cada oleiro e cada costureira dá um pouco de si ao objeto produzido, porque o fazem de forma 

única, infringindo uma assinatura de autenticidade que passa pela criatividade e ousadia do seu 

trabalho. Diferente do exercício da produção em massa, especializada e destinada a um único fim: 

dar lucro ao dono do meio de produção. Por isso, o propósito de narrar para continuar aprofundando 

nosso conhecimento, avizinha-se ao exercício dos citados artesãos ao escolherem os tipos de argila e 

de retalho adequados à produção do vaso e da colcha imaginadas. Tarefa somente possível pelo 

nosso exercício de aqui experimentar o Bairro e a Vida de Bairro, como uma estratégia de também 

experimentar a cidade. 

Primeiramente, alertamos que não estamos nos remetendo aos dois núcleos como 

realidades estanques e isoladas entre si. Pelo contrário, pensamos que estão ligadas intimamente, 

numa relação dialética de aproximação e distanciamento que está no cerne das pluralidades e 

singularidades do bairro, como rebatimento e obra da produção do espaço urbano natalense. Isto 

porque os dois núcleos vivenciaram uma dinâmica que diz respeito à expansão urbana da capital 

potiguar, pela ocupação de novas áreas e incremento do número de seus habitantes, estando esta 
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dinâmica atrelada às mazelas e conflitos ocorridos no interior do estado, dos quais o migrante é 

representante legítimo na cidade. Por isso nosso texto caminhará entre os dois núcleos, num 

movimento de aproximação e distanciamento entre as realidades e as narrativas que lhes dizem 

respeito.  

Observemos, a princípio, fragmentos da letra do cordel (OLIVEIRA, 2011b, p. 03-05) intitulado 

Nova Descoberta, sua história em versos: 

 

[...] 
No ano quarenta e nove 

Segundo informação 
Aqui só tinha um casebre 

No meio da vastidão 
Ninguém lhe fazia assédios 

Mais adiante tinha uns prédios 
Pertencentes à nação 

 
Esses prédios existentes 

Pertencentes à nação 
Serviram de bom asilo 

Para uma multidão 
De flagelados migrantes 
Em estados degradantes 

Que vieram do sertão 

 
Esse fato aconteceu  

No ano cinquenta e três 
Pois foi um ano de crise 

E houve grande escassez 
Nesses prédios os flagelados 

Viveram agasalhado 
Durante mais de um mês 

 
E em virtude da área 

Se encontrar desocupada 
Pelos pobres flagelados 

Começou sendo habitada 
Dono não aparecia 

Cada vez mais se enchia 
Da gente necessitada 

 

 
E antes dos flagelados 

Muitos casebres já tinha 
A exemplo do primeiro 

Outros seguiram na linha 
Alguém que ia sabendo 

Também ia pretendendo 
E sempre para cá vinha 

 
Conheci dos mais antigos 

O Senhor Luiz Timbú 
E seu Baiano, que usava 

Um cinto de couro cru 
Outro velho conheci 
Seu nome já esqueci 

Esse veio de Assú 
[...] 

 

O cordel apresenta detalhes sobre o núcleo inicial de Nova Descoberta, tais como a chegada 

dos militares à área e também dos primeiros moradores, migrantes sertanejos que fugiram dos 

problemas no sertão no fim dos anos de 1940. Ocupação que se intensifica nos anos de 1950, 

quando constantes secas assolaram a região semiárida do estado e, novamente, fluxos de migrantes 

procuraram a cidade em expansão.  

Destacamos, no cordel, as figuras do migrante e do militar como representantes do 

momento em que o núcleo de ocupação de Nova Descoberta era ainda a chamada Coreia dos Índios. 

Os militares estão na origem do atual 7º BECOM e aparecem no cordel na alusão aos chamados 

“prédios da nação”, como chamou o cordelista às instalações federais do exército na área. Já os 

migrantes sertanejos, oriundos de diferentes municípios do estado, foram os primeiros moradores da 

área, muito pobres e sem condições financeiras de comprar ou alugar residências nas áreas mais 

centrais da cidade. Como aprofundaremos mais adiante, houve, na consolidação do núcleo de 

ocupação de Nova Descoberta, uma relação próxima entre ambos os grupos. 

Em relação a Morro Branco, destacamos a antiguidade de sua toponímia, presente em 

documentos datados do século XVIII, conforme atesta Cascudo: 
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em 4 de abril de 1731, o sargento-mor Belchior Pontes, cabo da Fortaleza da Barra 
da Cidade do Natal, requeria terras na paragem a chamam Lagoa Seca para a parte 
de MORRO BRANCO pela parte que se avizinha à estrada... ainda em 3 de julho de 
1731, Teodósia da Encarnação, moça solteira, não tendo terra em que pudesse 
morar e plantar e fazer sua lavoura de roças, requeria terras, citando o MORRO 
BRANCO (CASCUDO apud SOUZA, 2001, p. 613, grifos do autor). 

 

Itamar de Souza (2001), em suas pesquisas sobre esta toponímia, destaca ainda outros 

aspectos dos relatos de Cascudo. Como a comentada e mística Missa Encantada de Morro Branco, 

aquela que muitos ouviram, mas ninguém viu, conforme demonstrado na narrativa a seguir: 

 

Antônio Lopes, pescador, vindo de Ponta Negra, abandonou a estrada habitual pela 
praia e veio rumando Capim Macio, ladeando as dunas. Ao defrontar o Morro 
Branco ouviu um canto muito bonito, como o das Santas Missões, distinguindo 
perfeitamente as vozes graves dos homens e as agudas dos sopranos e contraltos 
femininos. Era noite de lua e não muito tarde. Antônio Lopes meteu-se pelo mato, 
mergulhando os pés na areia branca e fria. O coral cada vez ficava mais perto, mas 
não avistava viva alma. Andou mais de meia hora no rumo da cantoria. Ninguém. 
De repente calou-se tudo e ficou apenas o vento morno sussurrando nas folhas 
imóveis. Arrepiado como porco espinho, Antônio Lopes correu até a Solidão, pondo 
a alma pela boca. Nunca mais andou pelo Morro Branco depois do sol posto. 
 
Manoel Andrade de Araújo conta estória semelhante, ouvida de algumas pessoas 
residentes nas Quintas. Regressando de Ponta Negra perceberam que estava sendo 
celebrada uma missa nas proximidades do caminho. Ouviram perfeitamente as 
vozes do sacerdote e do acólito e o vozerio baixo dos ouvintes. Debalde, 
procuraram localizar a cerimonia. Bateram os arredores, inutilmente. Silêncio, 
deserto, mistério. Depois souberam que no Morro Branco há uma MISSA 
ENCANTADA, que muitos têm entendido e ninguém assistiu... 
(CASCUDO apud SOUZA, 2001, p. 613) 

 

Em outros momentos, Cascudo (apud BARROS, 1999, p. 9, grifos do autor), também se 

referia ao morro branco que deu nome a uma área da cidade, comentando que, ao morar no bairro 

do Tirol, entre os anos de 1914 a 1932, olhava o “Morro Branco que baseava a pista do horizonte sul. 

Entre o morro anterior e ele, o espaço de permeio era chamado o buraco da velha e anunciava, 

infalivelmente, as chuvas quando as nuvens se aglomeravam nesta área”. O bairro do Tirol está 

localizado mais a norte do bairro de Nova Descoberta e da localidade de Morro Branco, sendo 

também circundado pelo Morro/Parque. Cascudo relata que ao sul do Tirol se revelava, desde 

séculos passados, o morro branco que deu nome e significado a esta área da cidade.  

Uma evidência de que as dunas que circundam a parte leste do núcleo de Morro Branco – e 

também de Nova Descoberta – marcaram sempre a paisagem local e, através dos usos e significados 

relacionados à cotidianidade produzida, se destacaram como importantes referências para as 

representações que os moradores construíram do seu espaço de vida na cidade (Figuras 25 e 26).  
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Figura 25- A cidade observando o Morro Branco da antiga Missa Encantada: no bairro de Nova Descoberta, na localidade de 
Morro Branco, na Av. Antônio Basílio (via do canteiro arborizado 

 
Fonte: Sara Andrade, 2014 

 

Figura 26 - O Morro Branco, das estórias contadas, observando a cidade: nas proximidades o bairro de Nova Descoberta, ao 
longe a verticalização de outros bairros 

 
Fonte: Welson Lima, 2013 

 

Estas narrativas em foco demonstram, assim, duas toponímias representativas de processos 

diferenciados de ocupação e referência socioespacial da cidade e do atual bairro de Nova 

Descoberta: Morro Branco e Coreia dos Índios. E por que Coreia dos Índios? Conforme já afirmamos, 

esta foi a primeira denominação do núcleo de ocupação de Nova Descoberta. Segundo inúmeras 

controvérsias, apresentadas a seguir, somente mais tarde a Coreia dos Índios mudou seu nome para 

Nova Descoberta e passou a denominar toda a área que corresponde hoje ao bairro. 

Um outro relato interessante no processo inicial de ocupação da Coréia dos Índios, a partir 

dos anos de 1940, diz respeito a canção Forró da Coreia, composta pelo músico potiguar Elino Julião 

nos anos de 1940. Assim escreveu Elino Julião: 

 

 



215 
 

Forró da Coreia
72

 
 

Só tem véia 

Só tem véia 

No Forró da Coreia (bis) 

Barco perdido, bem carregado 

Eu tinha chegado em Natal 

Muito mal eu sabia 

Onde eram as Rocas 

Caí na fofoca legal 

Do Arial eu fui à pista 

Limpei a pista na Vedéia 

Saí tomando uns capilé 

Quando eu dei fé 

Tava na coreia 

Só tem véia 

Só tem véia 

No Forró da Coreia (bis) 

Outra vez, quando eu for a Rio Grande 

Por favor, ninguém mande eu andar só 

Eu prefiro ficar no Igapó 

Daquele forró, tenho receio 

A Praia do Meio é bom pra mim 

No Alecrim, a gente se faz 

Eu fico lá trocando ideia 

Mas na Coréia eu não vou mais 

 

A alusão ao Forró da Coreia sinaliza também para a ocupação dos arredores da cidade de 

Natal, ainda nos anos de 1950. Na música o autor, sertanejo migrante, destaca bairros e áreas já 

existentes no período de sua chegada, como Rocas, Igapó, Praia do Meio e Alecrim, e demonstra-se 

atordoado e perdido ao chegar à capital, daí a expressão barco perdido, bem carregado. A Pista73, a 

Parnamirin Road, também é destaque na letra do forró, pois já existia desde os anos de 1940 como 

importante via de mobilidade da cidade que crescia em seu sentido sul, ligando esta ao município 

vizinho de Parnamirin. 

Sobre o dito forró como casa de show localizada na área suburbana, Tavares apresenta uma 

interessante conversa travada com o músico Elino Julião. Segundo a autora, 

 

 

 

                                                           
72

 Disponível em: <http://letras.mus.br/arleno-farias/290312/>. Acesso em: 10 set. 2013. 
73

 Cascudo (1999, p. 423), assim descreve essa rodovia, construída pelos americanos em 1942: “Articulando Parnamirin a 
Natal, surgiu uma estrada asfaltada, 20 quilômetros. Pagaram seis milhões de cruzeiros e durou seis semanas sua 
construção. É Parnamirin Road”. 
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Elino Julião é ainda quem informa que o tal forró ficava nas imediações da lagoa 
que existia onde hoje é o Centro Administrativo. Forró pobre, decadente, sem 
paredes, latada precária, fora de mão, longe de tudo, frequentado apenas por 
aquelas mulheres que, desgastadas pelo exercício profissional, banidas dos bordéis 
de luxo, somente ali encontravam guarida” (TAVARES, 2010, grifo da autora).  

 

Por que Forró da Coreia? Porque estava localizado numa área que era conhecida como 

Coreia, onde hoje está construído o Centro Administrativo do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, no bairro de Lagoa Nova e na antiga zona suburbana da capital, nas proximidades da área 

atual do bairro de Nova Descoberta. Segundo depoimentos de moradores antigos, o forró ficava 

muito próximo e toda a área tinha a denominação de Coreia.  

A música Forró da Coreia nos fala de Natal e de Nova Descoberta. Ela apresenta uma cidade 

bastante diferente da atual, mais tímida em extensão físico-territorial, mais acanhada no número de 

habitantes. Portanto, apresenta um momento do processo de constituição do bairro e da própria 

cidade, aquele da chegada dos primeiros moradores, numa área longínqua em relação ao perímetro 

urbano que já existia.  

Assim como a visão do Forró da Coreia era de um local pobre e decadente, havia também 

uma imagem negativa sobre a Coreia dos Índios. Para os próprios moradores, morar na Coreia 

significava morar ‘fora’ da cidade, separado do tecido urbano, ao pé do morro. A própria expressão 

pé do morro reforça aspectos interessantes da dinâmica de ocupação dos núcleos da Coreia dos 

Índios e de Morro Branco, como o caráter rural e ainda naturalizado da área, que a tornava tão 

discrepante em relação à realidade urbana da capital potiguar. Era o imaginário que circundava a 

zona suburbana, ainda rural, como sinônimo de atraso, dialogando com a zona central e urbana, já 

moderna. 

Inquietamo-nos sobremaneira com a toponímica Coreia, com o fato de ela estar batizando 

um local da área suburbana da cidade. Como pista para entendermos a denominação está o fato de 

que na década de 1950 o mundo observava o desenrolar da Guerra da Coreia, e as poucas imagens 

veiculadas naquele momento mostravam cenas de fome, de morte e de pobreza. O que nos parece é 

que os relatos escritos e falados sobre a realidade do núcleo de Nova Descoberta, denominado de 

Coreia, sinalizam para a ideia de miséria e desalento que acometiam as pessoas que ali viviam.  

Já a denominação Índios parece se referir à discriminação e ao preconceito social acerca da 

problemática dos indígenas no país, que sempre foram vistos como mal-educados, sujos e 

preguiçosos, inadequados ao modelo de modernidade pensado para o país. Ou seja, a Coreia dos 

índios representava, para a cidade, a pobreza e o atraso de uma realidade a ser negada. 

Por isso, em nossas conversas com antigos moradores locais, há sempre um sentimento de 

ressentimento e de vergonha em relação a essa questão. Segundo eles, quando andavam pela cidade 

nos precários ônibus de transportes coletivos, as pessoas olhavam para eles e gritavam: “Lá vêm os 
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índios!” (M3). O deboche público fazia com que, em determinadas situações, alguns moradores 

negassem a Coreia e não expusessem onde moravam.  

Encontramos, embora de forma mais tímida e num período inicial da ocupação, dentre os 

antigos moradores do núcleo de Morro Branco, também alusão a essa discriminação por parte da 

cidade. Não que os habitantes de outras áreas dissessem que eram aqueles da Coreia, mas assim 

como os primeiros estes também eram chamados de índios pelo fato de morarem numa área 

longínqua do centro da cidade. 

Esses eventos demonstram que a cidade rejeitou e discriminou o pobre da Coreia dos Índios 

e esse sentimento negativo despontou como reflexo da lógica contraditória e segregada da 

sociedade contemporânea. Uma lógica que aprofundou a desigualdade no acesso à cidade e o que 

ela representava de atual e de antigo, de urbano e de rural.  

Mas a cidade que se expandia, que crescia horizontalmente a partir de novos arranjos 

socioespaciais de reprodução do espaço, incorporou a Coréia dos Índios e o Morro Branco a sua 

realidade urbana, e eles deixaram de fazer parte da área suburbana, passando a compor o tecido 

urbano produzido. Nesse percurso, moradores locais se indispuseram com a toponímia Coreia dos 

Índios e resolveram mudar, quem sabe buscando uma recepção mais calorosa da cidade. Daí a 

emergência da toponímia Nova Descoberta. Segundo a fala de moradores antigos, há controvérsias 

em relação a esta nova toponímia do bairro. Nascimento, por exemplo, relata que 

 

o bairro de Nova Descoberta já teve muitas denominações: Moinho do Frade, 
Coreia dos Índios, Capim Macio e Novo Mundo.  
 
Com relação à denominação atual, existe uma grande polêmica acerca da autoria 
do nome. Alguns atribuem o mérito a um grande seresteiro chamado ‘Manoel do 
Óleo’. Já o poeta Raimundo França diz em algumas estrofes de sua obra ‘Nova 
Descoberta, sua História em versos’, ser o senhor ‘Zé Joaquim’ o idealizador. 
Porém, o senhor Luiz Timbú – o mais antigo morador ainda vivo – afirma ser de sua 
autoria a ideia de mudar o nome de ‘Coreia dos Índios’ para NOVA DESCOBERTA, 
pois segundo este, o ‘bairro’ tinha sido realmente uma grande descoberta. 
(NASCIMENTO, [2015?], p. 14) 

 

O próprio morador citado, hoje já falecido, Senhor Luiz Timbu, assim afirmou em entrevista a 

um jornal local: 

 

nem índio tinha aqui, não sei por que colocaram esse nome [Coréia dos Índios]. 
Coloquei uma placa de madeira onde hoje á a escola Castro Alves (na avenida 
Xavier da Silveira) com o nome de Nova Descoberta. Naquele tempo já tinha muita 
gente se mudando para cá, a área tinha finalmente sido ‘descoberta’ pelo povo 
(NOVA DESCOBERTA COMEMORA..., 2010).  
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Já Raimundo França de Oliveira, outro morador antigo que compunha poesia em cordel – 

mencionado por Gomes na citação acima – nos diz em seus versos que 

 

Foi o Sr. Zé Joaquim 
Que logo idealizou 

Um nome para o seu bairro 
O povo todo aprovou 

Pois teve votação certa 
Como Nova Descoberta 

O bairro se batizou 
[...] 

(OLIVEIRA, 2011b, p. 03-04) 

 

Outros moradores e conhecedores do bairro têm ainda mais versões sobre o tema. Segundo 

um destes, foi o Padre Raimundo Brasil quem, durante a celebração de uma missa, sugeriu a 

mudança da nomenclatura Coreia dos Índios para Nova Descoberta, por essa ser mais adequada à 

realidade de uma área em expansão. 

Talvez não saibamos com exatidão quem, em primeiro lugar, cunhou a denominação Nova 

Descoberta, sendo importante notar que todas as possíveis explicações estão assentadas em 

vivências de moradores e conhecedores antigos do bairro. Assim, na dinâmica das transformações 

que acometeram a capital potiguar, a Coreia dos Índios virou Nova Descoberta e, assim, bem antes 

mesmo de a cidade adentrar ao século XXI, o bairro já era conhecido e nomeado dessa forma. 

No contexto em discussão, frisamos o caráter suburbano da área onde se localiza os dois 

núcleos de ocupação em estudo. Não pelo fato de que, apartado territorialmente da cidade, estariam 

também deslocados da dinâmica socioespacial urbana. Pelo contrário, ela fazia parte dessa dinâmica. 

Por isso, não entendemos que tenha existido um processo de exclusão da área, mas de inclusão pelo 

que lhes cabiam na cidade em transformação. Afinal, como explica Martins, 

 

há processos sociais excludentes, mas não há exclusões consumadas, definitivas, 
irremediáveis. Uma sociedade cujo núcleo é a acumulação de capital e cuja 
contrapartida é a privação social e cultural tende a empurrar ‘para fora’, a excluir, 
mas ao mesmo tempo o faz para incluir ainda que de forma degradada, ainda que 
em condições sociais adversas. O ‘excluído’ é, na melhor das hipóteses, a vivência 
pessoal de um momento transitório, fugaz ou demorado, de exclusão-integração, 
de ‘sair’ e ‘reentrar’ no processo de reprodução social (MARTINS, 2008b, p. 46). 

 

Os pobres das áreas em destaque exerceram sempre os papeis mais significativos na 

reprodução capitalista da cidade: como operários das indústrias instaladas, pintores, pedreiros, 

soldados, funcionários públicos, biscateiros, jardineiros... Estes são os papeis que lhes couberam 

continuamente na cidade em seu processo de reprodução capitalista.  
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Mais outros relatos sobre Morro Branco e Coréia dos Índios se mostram também relevantes 

na discussão. Como o depoimento a seguir, que apresenta características da realidade histórica da 

capital potiguar e da vida cotidiana do núcleo de Morro Branco:  

 

[...] é que no tempo da revolução de 35 o povo vinha como por exemplo, o povo da 
casa de meu pai, a gente veio tudo fugido pelo pé desse morro, para ficar lá onde é 
o cemitério, que era do meu avô aquela propriedade [...] quando eu nasci em 29 
(1929), aqueles terrenos já existiam, eu já nasci naqueles terrenos, ele (avô) já era 
dono desses terrenos tudinho [...] ali era uma vacaria de leite, criava gado de leite, 
tirava o leite e vinha para a cidade comerciar (BARROS, 1999, p. 27). 

 

O cemitério citado é o de Nova Descoberta, construído no local apenas no fim da década de 

1960. Segundo o depoimento, antes do cemitério, sítios e vacarias marcavam a paisagem da área, 

que ficava distante das áreas urbanas mais centrais, servindo até mesmo de refúgio nos momentos 

tensos da política do início do século.  

A presença de vacarias para criação de gado bovino e caprino, para provisão de leite e carne 

para os moradores, não era exclusividade da área de Morro Branco, mas também fazia parte da vida 

cotidiana da Coreia dos Índios (Figura 27). Essa realidade acompanhou o desenvolvimento dos dois 

núcleos, e junto com os cacimbões de água, com a criação de animais, com o ir e vir de carroças 

deram à área características de uma ocupação assentada em hábitos e estratégias rurais de 

sobrevivência, produzindo uma realidade rural bem definida. 

 

Figura 27 - O núcleo de Nova Descoberta e suas características rurais: A) crianças colocam comida para o gado;  
B e C) antigos moradores adultos exercitam a prática de ferrar o gado 

   
Fonte: A, B e C) Acervo particular da família de Sr. Luiz Timbú, aproximadamente na década de 1960 

 

Ainda outra evidência do isolamento dos núcleos de ocupação, em relação à realidade 

urbana existente nos anos de 1950 e 1960, é a constante referência aos bordéis da área, que se 

destaca na música Forró da Coreia, citada anteriormente, e também na fala de uma moradora de 

Morro Branco quando afirma que, 

 

A B C 
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[...] ali olhe, em 53 (1953), onde era a rua, que hoje é a Monsenhor Landim, ali [...], 
chamava a rua da palha. Naquela rua direto era só casebre de palha lá em cima, era 
Ana Nova, a mais falada, era o povo das Praieiras [...] dizem que vieram de umas 
praias e foram para lá [...] eles faziam uns negócios para os soldados vir de noite 
farrear. Eles faziam assim: botavam um pau no meio, quando acabar, cobriam com 
uma lona, como aquelas barraquinhas de praia, aí cobria aquilo ali tudinho para 
eles irem farrear de noite, aí era aquela turma, aí chamavam a rua da palha [...] tão 
bom que era Morro Branco que a primeira rua que chegou para enfeitar, era as 
casas tudo de palha – ironia – para você ver que não tinha ninguém (BARROS, 1999, 
p. 32). 

 

A alusão aos bordeis – como o cabaré, a casa de recursos, a boate – destacados na fala da 

moradora e no próprio Forró da Coréia, confirma também o lado marginal da área como o espaço 

dos pobres, migrantes, prostitutas, bêbados, mendigos: a face visível da segregação urbana que 

divide e separa a população, como um indício do caráter desigual do desenvolvimento. 

Todavia, não esqueçamos também o outro lado dessa história. Afinal o espaço afastado e 

discriminado, dos bordéis e dos currais, dos pobres e dos índios, foi também produzido pelos 

próprios moradores como seu lugar de vida na cidade. Dessa forma, a vida de bairro se estruturou, 

consolidando espaços de referência e de identidade urbana.  

Nesse contexto, a vida social urbana germinou na Coréia dos Índios e em Morro Branco, 

através de espaços e tempos apropriados pelas relações sociais empreendidas. E, de forma 

concebida, percebida e vivida, foi se delineando na cidade os espaços de pertencimento e de 

identidade que hoje chamamos Nova Descoberta e Morro Branco. Por isso, a seguir, destacamos um 

conjunto de eventos e arranjos importantes na dinâmica de construção da vida social urbana que 

ganhou forma e conteúdo nestas áreas da capital potiguar. 

 

4.2 OS DOIS NÚCLEOS DE OCUPAÇÃO  

 

O bairro [Morro Branco] era bem diferente de hoje. As 
ruas que existiam eram de piçarro [...], existiam 
vacarias, como a do Sr. Zé Franco, onde hoje é o Centro 
Espírita, e cacimbões. A mata do Morro vinha até bem 
próximo de casa... 

(M15) 
 

Não havia ruas [em Nova Descoberta], só ruelas e 
mato. Só tinha o Batalhão. Não tinha ônibus, apenas a 
marinete de João Chorão. Não tinha água encanada, 
tinha poços e aí a gente pagava para uma pessoa 
trazer água num galão de água... quando chegou a 
energia meu pai não tinha dinheiro para comprar a 
televisão, a gente via na vizinha... 

(M15) 
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A dinâmica de ocupação e de desenvolvimento de ambos os núcleos de ocupação inicial do 

bairro de Nova Descoberta só pode ser plenamente compreendida se inserida na realidade 

vivenciada pela capital potiguar a partir dos anos de 1940, quando um conjunto de eventos e 

arranjos de reprodução do espaço urbano, aliados a problemas sociais, econômicos e políticos do 

interior do Estado, atraíram para a zona suburbana da cidade seus primeiros moradores locais.  

No bairro de Nova Descoberta, estes primeiros moradores se instalaram nos embrionários 

núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco, vindos tanto de municípios do interior do Estado, 

quanto de outros bairros e outras áreas de ocupação da cidade. Por isso o destaque, no início do 

item, às falas dos moradores locais, que chegaram entre os anos 1950 e 1960 e encontraram 

realidades bem diferentes daquelas vivenciadas nos dias atuais: carentes de infraestrutura urbana, 

como água encanada, energia elétrica e calçamento, onde predominava um modo de vida rural 

ligado, por exemplo, aos cacimbões de água e às vacarias. 

Realidade, no entanto, que passou por grandes transformações entre as décadas de 1950 e 

1960, quando um conjunto de decisões e ações pensadas e executadas pelo Estado – em suas 

diferentes instâncias, pela Igreja Católica e pelos próprios moradores locais incrementaram o 

processo de ocupação e a construção da vida social urbana nos dois núcleos.  

No contexto assinalado, nosso intuito é explicar a dinâmica de ocupação e de construção da 

vida social urbana que foi se delineando e se consolidando em Nova Descoberta e Morro Branco, no 

âmbito das transformações urbanas vivenciadas pela capital potiguar. Para isso, urge trilhar 

caminhos que propiciem o conhecimento e aprofundamento da dinâmica de formação destes 

núcleos de ocupação, começando pela discussão dos principais arranjos e eventos que lhe deram 

forma e conteúdo, até os anos de 1960 (Mapa 21). 

 

  



MAPA 21 - Os dois núcleos iniciais de ocupação do bairro de Nova Descoberta: Morro Branco e Nova Descoberta até a década de 1960

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e Pesquisa de Campo. Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.
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Nova Descoberta e Morro Branco aparecem na cidade, até os anos de 1960, como dois 

núcleos de ocupação separados espacialmente (Mapa 21). Não temos nesse momento o bairro 

instituído de Nova Descoberta, mas dois núcleos de ocupação da cidade em sua porção meridional, 

que vivenciavam uma dinâmica socioespacial que transbordava e não coincidia com seus atuais 

limites oficiais. Salientamos, no entanto, que já havia discursos e percepções que se referiam as duas 

áreas como bairros da cidade, mesmo que a ocupação fosse ainda muito tímida e não existisse o 

bairro reconhecido pelo poder público municipal.  

Sabemos que em relação aos dois núcleos há encontros e desencontros, distanciamentos e 

diferenças no seu processo de ocupação e de produção socioespacial. Isto porque, enquanto o 

núcleo de Nova Descoberta corresponde a uma área de ocupação espontânea marcado pela posse 

inicial dos terrenos, o núcleo de Morro Branco diz respeito a uma área de loteamentos, ainda 

ocupada de forma muito esparsa nos anos de 1960 (Mapa 21). Além disso, até esta década não 

visualizamos as áreas dos conjuntos habitacionais, construídos somente na década de 1970.  

Nas duas áreas de ocupação em estudo, há igrejas, escolas, associações, mercado público, 

posto de correios e times de futebol que se destacam como núcleos de vida social e referenciais 

relevantes na construção da vida social em ebulição. Por isso, a leitura possível acerca da realidade 

destes núcleos de vida social aponta para a concretização das relações de vizinhança, de 

proximidade, de compartilhamento dos problemas e das alegrias da vida de bairro em formação.  

Nesse contexto, a construção da cotidianidade e das sociabilidades geradas foi importante na 

conformação das teias e das redes do vivido, alimentando os sentimentos de pertencimento como 

prenúncio da identidade em formação. Uma realidade produzida pela sincronia de uma ordem 

próxima e distante, a partir das ações dos moradores locais, mas também dos eventos e arranjos do 

Estado, principalmente em sua esfera municipal e federal, e da Igreja Católica.  

Em relação ao processo de produção dos referenciais socioespaciais que passaram a 

sustentar a vida de bairro local, observamos particularidades entre os dois núcleos. Pois, enquanto a 

creche e escola denominada Casa da Criança e o Centro Social Celso Sales se destacavam em Morro 

Branco, o Batalhão de tropas militares federais e o Centro Social Padre Francisco Ferro chamava a 

atenção em Nova Descoberta, ambos como ponto de encontro e de acolhida para os moradores 

locais. Ora, tais instituições se destacavam nos dois núcleos como representações das ações do 

Governo Federal e da Igreja Católica – já que, enquanto o Batalhão do Exército diz respeito à esfera 

federal, a Escola-Creche Casa da Criança e os dois centros sociais estão atrelados à presença da 

Igreja. 

Constatação que fica evidenciada na fala de antigos moradores quando destacam, por 

exemplo, a rotina de hábitos e costumes gerados em torno da Casa da Criança, em Morro Branco, e 

do Centro Social Pe. Francisco Ferro, em Nova Descoberta. Sobre a Casa da Criança um morador 
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afirmou que: “aqui [na creche] trabalhei na fábrica de vassouras para ajudar a manter a creche... 

Morro Branco é o melhor bairro para se morar... e a creche é um símbolo de Natal” (M18). Já sobre o 

Centro Social Pe. Francisco Ferro, disse uma moradora, “o Centro Social, que depois foi reformado e 

hoje é a igreja São Geraldo, era então o ponto de encontro dos jovens, onde tudo acontecia” (M3). 

Há também aproximações entre os núcleos quando constatamos, por exemplo, que o morro 

fez parte do imaginário, das representações e da identidade construída por ambos os núcleos. 

Presença marcante na paisagem, tal ambiente foi também elemento norteador das brincadeiras das 

crianças, dos passeios de jovens e famílias para a praia, da retirada de lenha e frutos para a 

sobrevivência de muitos moradores de ambos os núcleos, conforme nos relatou uma moradora do 

núcleo de Morro Branco, contando que “atravessava o morro com os filhos para procurar e comer 

ubaia e ameixa, e vendia lanches na praia de Barreira D’Água” (M13). 

Além disso, afirmamos que outros elementos chamam a atenção na dinâmica socioespacial 

de construção dos dois núcleos, como o desenho de suas primeiras ruas e avenidas. Os primeiros 

arruamentos mostram a origem do traçado urbano local e a ligação, no sentido Leste-Oeste, de cada 

núcleo com a antiga Pista, hoje Av. Salgado Filho (Mapa 21). Mas o traçado urbano original não 

mostra a união dos dois núcleos entre si, estando estes isolados pela ausência de vias de ligação. 

Segundo moradores antigos, apenas pequenas trilhas e caminhos ligavam Nova Descoberta e Morro 

Branco. 

No núcleo de Nova Descoberta se destaca, no período em discussão, a Rua Gov. Dinarte 

Mariz, considerada pelos moradores uma de suas primeiras e mais dinâmicas ruas, pois era onde 

estavam localizados o Centro Social Francisco Ferro, local de encontro e de celebração das missas 

dominicais, além do antigo posto dos correios. Também se destacam no período em pauta, a Rua 

Claudionor de Andrade, também umas das primeiras vias locais; a Av. Cel. Norton Chaves, eixo de 

ligação do Batalhão de Engenharia com a antiga Pista e Corrente74; a Rua Cel. Auriz Coelho, que 

contorna e separa o Batalhão da comunidade; a Rua Djalma Maranhão, espaço de bodegas e de 

pequenos comércios que se consolidou como rua comercial e de grande circulação de pessoas e 

automóveis; e a Av. Amintas Barros, que ligava diretamente o núcleo à chamada Pista, e onde estava 

localizada a subdelegacia de polícia (ver mais adiante a Figura 30). 

Textos jornalísticos veiculados nos anos de 1960 anunciam o núcleo de Nova Descoberta 

como bairro da cidade, relatando que já havia na época algumas ruas locais, não nomeadas, mas 

                                                           
74

 Ressaltamos que, na época descrita, a área pertencia ao bairro de Lagoa Nova, por onde passava a Pista e onde estava 
localizada a Corrente, o antigo Posto Fiscal da cidade. Como descreve Souza (2001, p. 581): “Através do Decreto-Lei n 238, 
de 12 de novembro de 1943, o interventor federal, general Antonio Fernandes Dantas, criou na capital dois Postos de 
Fiscalização e Arrecadação de rendas para o Estado. [...] um Posto Fiscal foi construído pelo prefeito José Varela nas 
Quintas, no Km 6, cuja inauguração solene realizou-se no dia 14 de janeiro de 1944. No mesmo dia, foi inaugurado o outro 
Posto Fiscal em Lagoa Nova, no local onde foi construído o Complexo Viário do Quarto Centenário. Em ambos, foram 
colocadas correntes e guardas, que controlavam os carros que passavam por ali. Estes postos de Fiscalização simbolizavam 
os limites da cidade. ” 
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localizadas apenas por ser a ‘rua de fulano’ ou rua de ‘sicrano’, se referindo aos moradores mais 

antigos que lá moravam. Em 1960, apenas duas ruas já tinham nome: a Rua Gov. Dinarte Mariz, a 

primeira nomeada em Nova Descoberta (Figura 29), e a Rua Claudionor de Andrade. 

 

Figura 28 - Chamada principal de uma matéria de jornal sobre o “nascimento” do bairro de Nova Descoberta, em 1960 

 
Fonte: NOVA DESCOBERTA SÓ TEM DUAS RUAS..., 1960 

 

Figura 29 - A rua Gov. Dinarte Mariz, a primeira nomeada oficialmente no núcleo de Nova Descoberta: A) a antiga Placa; B) 
o calçamento, nos anos 1990; C) aspectos atuais do seu cruzamento com a Av. Djalma Maranhão 

   
Fonte: A) NOVA DESCOBERTA SÓ TEM DUAS RUAS..., 1960; B) Acervo de Ary Gomes, aproximadamente na década de 1980; 

C) Acervo da autora, 2016. 

 

Afirmando que “Nova Descoberta só tem duas ruas, mas já é bairro da cidade”, a narrativa 

jornalística assim descreve o núcleo de ocupação em estudo: 

 

Informalmente, embora obedeçam razoável simetria, estão nascendo ruas e mais 
ruas ao pé dos morros do Tirol, próximo ao Batalhão de Engenharia.  
 
As casas, agachadas na encosta dos morros, parecem sentinelas camufladas 
pastorando navios apiedados no outro lado – no mar. 
 
Há seis anos chegaram alí os primeiros habitantes. Levantaram suas moradias. De 
repente espalhou-se uma notícia de que havia autorização para quem quizesse, 
apossar-se daqueles terrenos. Foi como se alguém espalhasse aquela nova ordem 
pela boca de um alto-falante, todos ouviram. 
 
Daí começou a correria e a fixação do homem à terra descoberta. 
 
Diz a tradição oral dos moradores do lugar que o Padre Raimundo Brasil foi quem 
batizou o bairro que surgia, de Nova Descoberta. Antigamente chamavam-no de 
Coreia apenas.  
(NOVA DESCOBERTA SÓ TEM DUAS RUAS..., 1960) 

 

Aspectos pertinentes ao processo de ocupação da área se destacam nesta narrativa, como a 

posse de terrenos, a construção das primeiras casas e o aparecimento de ruas ao pé do morro nas 

imediações do Batalhão de Engenharia, além de uma dica de quem nomeou de Nova Descoberta a 

A B C 
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antiga Coreia dos Índios. A novidade aparece quando se refere à área como sendo Tirol, bairro que já 

existia mais ao norte do atual bairro de Nova Descoberta. A referência talvez se explique pelo fato de 

que também o Tirol estava bem próximo às dunas chamadas simplesmente de Morro. 

Combinando as informações apresentadas no texto jornalístico à palavra dos moradores que 

vivenciaram o processo, podemos traçar um quadro da vida de bairro em construção. Como a 

dinâmica gerada pelas atividades desenvolvidas no antigo Centro Social Pe. Francisco Ferro. Um 

prédio que tinha função dupla, pois funcionava como “Escola-Igreja” e até como cinema.  

O citado Centro possuía apenas uma mesa, alguns bancos e um quadro negro, funcionava de 

segunda a sexta-feira como escola, aos domingos e nas primeiras sextas-feiras do mês como igreja, 

cuja padroeira era Nossa Senhora de Fátima. Nas quintas-feiras abrigava um cinema, que consistia, 

na verdade, em uma tela armada provisoriamente que projetava “as figuras animalescas que fazem 

a alegria da criançada” (NOVA DESCOBERTA SÓ TEM DUAS RUAS..., 1960). A precariedade das 

condições de vida dos moradores locais é também revelada nas narrativas do jornal, especialmente 

quando é apresentado a imagem de uma das primeiras casas: construída em taipa, coberta por 

telhas e cercada por uma cerca de varas. E marcando a presença do Estado na área, na reportagem 

também ganha destaque o prédio da subdelegacia de polícia (Figura 30).  

 

Figura 30 - Aspectos do início da ocupação do núcleo de Nova Descoberta: A) a improvisada tela de cinema na Escola-Igreja; 
B) uma casa de taipa, cercada por uma cerca de varas: uma das primeiras construções); C) o Prédio da antiga subdelegacia 

de Polícia. 

   
Fonte: A, B e C) NOVA DESCOBERTA SÓ TEM DUAS RUAS..., 1960 

 

Destacamos, no contexto em discussão, a dinâmica gerada pela presença do Centro Social 

Pe. Francisco Ferro no núcleo de Nova Descoberta, juntamente com o Centro Social Celso Sales no 

núcleo de Morro Branco, estando ambos os Centros atrelados às atividades desenvolvidas pela Igreja 

Católica na capital potiguar nos anos de 1950.  

Os Centros citados fizeram parte do chamado Movimento de Natal, planejado no ministério 

de Dom Eugênio Sales entre as décadas de 1940 e 1960. Segundo documentos do Movimento, este 

tinha como principais objetivos a evangelização e o incremento da vida comunitária, da saúde e da 

educação. Suas ações nos núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco se inserem no seguinte 

contexto: 

A B C 
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1945: início dos trabalhos na periferia da cidade em Morro Branco. A situação lá 
encontrada era de miséria, pouca instrução religiosa e outras situações afins. Lá foi 
fundada uma escola provisória gratuita. 
 
1947: inaugurada a Escola Ambulatório Pe. João Maria em Morro Branco, assumida 
depois pelas Irmãs de Caridade. Com a Escola, vieram o Clube de Mães, a Casa da 
Criança (1953), o Centro Social Des. Celso Sales (1958) e, em 1965, um posto de 
venda da Cooperativa de Consumo do SAR (Serviço de Assistência Rural). 
 
1959: Centro Social Padre Francisco Ferro, em Nova Descoberta

75
 (Grifos nossos).  

 

Os dados apresentados mostram que as ações do Movimento de Natal ocorreram, tanto no 

núcleo de Nova Descoberta, como em Morro Branco. A centralidade, porém, dessas ações, sempre 

estiveram na Paróquia de Morro Branco, como explica Souza, ao mostrar que esta 

 

foi criada em 9 de janeiro de 1963, sendo seu padroeiro o Sagrado Coração de 
Jesus. Para cuidar desta paróquia, D. Eugênio de Araújo Sales trouxe os padres 
Redentoristas que já trabalhavam em Recife e Campina Grande. Aqui, chegando, 
em 1962, encontraram Morro Branco um bairro pobre, de pessoas muito 
necessitadas. Então na avenida Antônio Basílio, eles compraram uma área grande e 
construíram aí a casa paroquial e, por trás dela, a Igreja Matriz (SOUZA, 2001, p. 
615). 

 

Na Av. Antônio Basílio até hoje se encontra a sede da Paróquia de Morro Branco, formada 

pela Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e a Casa dos Padres (na atual localidade de Morro 

Branco, bairro de Lagoa Nova) e a capela de São Geraldo (na área correspondente ao antigo núcleo 

inicial de Nova Descoberta). Convém ressaltar que esta Paróquia abrange ainda a Capela da Casa da 

Criança (no prédio da antiga Casa da Criança, no bairro do Tirol), a de Nossa Senhora das Vitórias (no 

Conjunto Potiguar, na localidade de Morro Branco, bairro de Nova Descoberta), além da capela de 

Nossa Senhora da Conceição (no Conjunto Potilândia, no bairro de Lagoa Nova) (Figura 31). 

Evidências de que a Paróquia continua a exercer influência nos dois núcleos de ocupação em estudo, 

ampliando na verdade sua atuação para áreas além do bairro institucionalizado de Nova Descoberta. 
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 Disponível em: http://domeugeniosales.webnode.com.br/fatos-da-historia/movimento-de-natal/. Acesso em junho, 
2016. 
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Figura 31 – Algumas capelas da Paróquia de Morro Branco/do Sagrado Coração de Jesus: A) a Capela São Geraldo, no 
núcleo inicial de Nova Descoberta; B) a capela Nossa Senhora das Vitórias, no conjunto Potiguar, em Morro Branco. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2016; C) Acervo da autora, 2013. 

As ações viabilizadas pelo Movimento de Natal demonstram a influência da Igreja Católica na 

conformação dos núcleos de ocupação em em estudo. Isto se pensarmos, tanto do ponto de vista do 

atendimento à precariedade das condições de vida dos primeiros moradores, como se atentarmos às 

evidências de que tais ações foram importantes na constituição da vida de bairro, através da 

consolidação das relações de solidariedade e sociabilidade locais construídas. E apesar do caráter 

assistencialista das ações implementadas pela Igreja Católica, frisamos sua aproximação com essas 

comunidades carentes, pois, conforme nos mostra Andrade:  

 

o movimento de bairro tem início, em Natal, com a ação da Igreja a partir da 
década de 50, quando um grupo de padres e leigos preocupados com a miséria 
existente na periferia da cidade inicia uma série de discussões na AÇÃO CATÓLICA 
com o objetivo de implementar uma política de ação para atender a população 
dessa área.  
 
A ação da Igreja atinge principalmente os bairros periféricos de Mãe Luiza, Bom 
Pastor, Nova Descoberta, Dix-Sept Rosado (...). O trabalho se situa numa linha bem 
assistencialista. São criados centros sociais e outros tipos de associações, onde 
passam a funcionar cursos de alfabetização de adultos, cursos profissionalizantes, 
cursos de EDUCAÇÃO POLÍTICA, assim como grupos de discussão nos bairros para 
debate do chamado MOVIMENTO DE NATAL, que se estende no fim dos anos 50 ao 
interior do estado através, principalmente, de um programa de sindicalização rural. 
Este é um movimento pioneiro no Brasil e o MOVIMENTO DE NATAL, como é 
denominado, passa a ser encarado como semente de uma nova ação social da 
igreja (ANDRADE, 1990, p. 136, Grifos do autor). 

 

O Movimento de Natal marcou, portanto, o início das atividades da igreja católica na área sul 

da cidade, particularmente nos núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco, aprofundando o 

caráter religioso da vida social produzida, com a legitimação de hábitos e costumes, como o batizado, 

o casamento, a unção dos enfermos. Daí a fala dos moradores frisarem a importância da Igreja, 

quando casaram, batizaram seus filhos, participaram das missas. Um aspecto e indício da vida de 

bairro que ganhava forma e conteúdo, reunindo familiares, vizinhos e amigos, como nas imagens do 

primeiro casamento realizado no núcleo de Nova Descoberta, na Capela São Geraldo, um motivo de 

orgulho e satisfação revelado no álbum de fotografias da família. 

A B 
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Figura 32 - Familiares e moradores reunidos na celebração de um casamento, realizada na capela do núcleo de Nova 

Descoberta, aproximadamente em 1969 

  
Fonte: A e B) Acervo de família local (M15). 

 

Percebamos que esses são elementos de uma cotidianidade que nutriu a conformação da 

vida de bairro local, ao mesmo tempo que apontava para a dinâmica de um processo de expansão 

urbana, calcado e viabilizado na vida cotidiana daqueles que o vivenciaram e o construíram, em seus 

conflitos e possiblidades. Uma vida que se delineava então para crianças e jovens que na cidade 

foram construindo novas descobertas, como aquelas que o jornalista e o fotógrafo clicaram em 1960, 

em visita ao núcleo de Nova Descoberta (Figura 33). 

 

Figura 33 - Um jornal e uma cena: crianças brincando no núcleo de Nova Descoberta, em 1960 

 
Fonte: NOVA DESCOBERTA SÓ TEM DUAS RUAS..., 1960 

 

Colocamos também que, sendo áreas pobres e carentes de infraestrutura urbana, 

apresentavam os dois núcleos de ocupação inúmeros problemas ligados, especialmente, a 

precariedade das condições de moradia, de transporte, de saneamento básico, de educação e de 

saúde. Contexto que marca a exclusão e a ineficiência de políticas públicas voltadas para as 

necessidades crescentes das novas áreas de ocupação da cidade.  

Diante desse quadro social preocupante, ressaltamos a instalação das duas primeiras escolas 

no núcleo de Nova Descoberta: uma aberta em 1959 nas dependências do Batalhão Militar, chamada 

A B 
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Grupo Escolar Presidente Café Filho76 e a outra resultante do programa educacional De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler, implementado entre 1960 e 1964 pela Prefeitura Municipal de Natal, no 

governo do Prefeito Djalma Maranhão.  

Frisamos o caráter inovador do programa De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, pois 

tentava aliar um conceito amplo de Educação, levando em consideração tanto a participação das 

comunidades, quanto o incentivo à arte e à cultura, como demonstra Germano, ao afirmar que o 

Programa 

 

deu origem não somente a uma nova rede escolar, mas também possibilitou a 
organização cultural do município de Natal. Assim sendo, a campanha significou, 
além das escolinhas e acampamentos, a criação de bibliotecas, de praças de 
cultura, do Teatrinho do Povo, a edificação da Galeria de Arte, a construção de 
praças do esporte (GERMANO apud SILVA, 1989, p. 89). 

 

Destacamos a busca pela ampliação destes direitos relevantes na construção de uma 

sociedade mais igualitária, como contraponto às mazelas de um desenvolvimento desigual marcado 

pela concentração do poder político e econômico. Por isso, então, a possibilidade de um novo 

discurso e de uma nova prática política no período citado, o qual é analisado por Andrade, quando 

nos diz que 

 

Djalma, um ex-militante do Partido Comunista no estado, desponta como “FORÇA 
POLÍTICA INDEPENDENTE DAS OLIGARQUIAS, FRUTO DAS LUTAS POPULARES 
URBANAS”, em defesa do nacionalismo. Candidata-se a prefeito de Natal nas 
eleições de 1960 – a primeira eleição para o cargo na história da cidade, e a sua 
campanha pauta-se na organização da população dos bairros em Comandos 
Populares, e depois Comitês Nacionalistas. Os Comitês, cerca de 240 espalhados 
pelos bairros populares “REUNIAM MORADORES DE UM RUA OU DE UM BAIRRO, 
NÃO SOMENTE PARA PARTICIPAREM DA CAMPANHA POLÍTICA, MAS TAMBÉM 
PARA DISCUTIREM PROBLEMAS, FOSSEM LOCAIS OU NÃO”. Djalma faz as 
convenções dos Comitês Nacionalistas nos bairros, levando cada bairro a fazer um 
diagnóstico dos seus problemas. É eleito prefeito de Natal, sendo chamado de 
PREFEITO DO SUBURBIO. Faz uma administração participativa e democrática 
voltada para os interesses da população mais pobre e tem no seu programa de 
educação popular e animação cultural a sua grande marca. Incentiva a criação de 
associações profissionais de bairro, sendo sempre um aliado na luta dos 
trabalhadores (Grifos do autor) (ANDRADE, 1990, p. 137). 

 

Atentamos para a influência de tal campanha de educação na vida cotidiana do núcleo de 

Nova Descoberta, isto tanto do ponto de vista da coletividade e dos caminhos que se abriram para se 

pensar seus problemas, quanto da parte do morador e das possibilidades de sua emancipação 

pessoal. Muitos moradores expressaram a importância dessa escola: tanto aqueles que 
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 Em 1960 o Grupo Escolar Presidente Café Filho passou a ser chamado de Escola Regimental Café Filho e 1988 tornou-se 
parte integrante da rede estadual de ensino, como Escola Estadual Presidente Café Filho. Funciona até hoje nas mesmas 
instalações e com esta última denominação. 
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desempenharam a função do professor, como aqueles que participaram como alunos. Um antigo 

morador, que foi professor na escola de 1961 a 1964, nos relatou com orgulho o tempo em que 

lecionava, quando a escola funcionava onde hoje se localiza a Escola Municipal Ulisses de Góes. Já 

uma moradora, que foi sua aluna, explicou que assistia aula à noite, sentada em um banco pequeno 

e colocando o caderno na própria perna. 

Todavia, em relação às duas escolas citadas, chamamos a atenção para o fato de que ambas 

traçaram rumos diferentes. Pois com o golpe militar de 1964, foi deposto o Prefeito Djalma 

Maranhão e, consequentemente, teve fim o Programa de Pé no Chão se Aprende a Ler. Por outro 

lado, ao ser instaurado um Governo Militar no país, a escola localizada no interior do Batalhão 

permanece funcionando, sendo um dos elementos que ampararam e justificaram sua influência na 

conformação do núcleo de Nova Descoberta.  

Sobre o Batalhão do Exército instalado no núcleo de Nova Descoberta, destacamos, além da 

escola que funcionava em suas dependências, alguns outros aspectos relevantes para a construção 

do bairro, como a Lei de desapropriação do terreno para instalação de tropas militares federais, na 

década de 1940, e a Lei de criação da Av. Cel. Norton Chaves, na década de 1960, ligando 

diretamente o núcleo de Nova Descoberta à antiga Pista (Figura 34). Além disso, indicamos que, 

provavelmente, a Av. Cel. Norton Chaves tenha sido a terceira via nomeada do bairro (Figura 35). 

 

Figura 34 - A dinâmica e a influência dos militares no núcleo de Nova Descoberta: A) a Lei de desapropriação do terreno 
para instalação de tropas militares federais, na década de 1940; B) a Lei de criação da Av. Cel. Norton Chaves, na década de 

1960 

  
Fonte: A) Jornal A República, 1942; B) Diário Oficial, 1965 
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Figura 35 - O Batalhão do Exército e a Av. Cel. Norton Chaves nos dias atuais 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

A relevância da presença das tropas federais do Exército está no fato de que estas marcaram 

o início da ocupação dessa área da cidade, construindo fortes significados que influenciaram a 

produçao do bairro e da vida de bairro, especialmente no núcleo de Nova Descoberta. Pois, 

inicialmente, muitos migrantes chegaram à área e procuraram ajuda junto aos militares, e vários 

jovens vinham de outros municípios, já na década de 1950 e 1960, se alistar no serviço militar e 

quando concluíam o tempo de trabalho no Batalhão resolviam ficar e morar na área. Dessa forma, o 

Batalhão, como referência socioespacial, fez parte de vários momentos da construção do bairro e da 

história de seus moradores. 

Nesse sentido, moradores ressaltam a proximidade dos militares com o bairro. Com a ajuda e 

doação de alimentos aos migrantes e moradores mais necessitados; com a abertura, no interior do 

Batalhão, de uma das primeiras escolas do bairro, a atual Escola Estadual Café Filho, fundada em 

1959; com a urbanização, a pavimentação e as melhorias das primeiras ruas do bairro; com o serviço 

de assistência social e médico-odontológica destinado aos moradores do bairro, bem como a 

construção e abertura do primeiro supermercado local, o Pag-Lev (M3; M13; M17).  

Os moradores realçam a relevância desse supermercado, pois o consideram o primeiro do 

bairro, onde antes só tinha pequenas bodegas e mercearias. Ele vendia alimentos a preços mais 

baixos e funcionou no prédio do estádio do atual 7º Batalhão de Engenharia, entre os anos de 1967 a 

1970, como atesta a placa ainda presente nas instalações atuais do Batalhão (Figura 36). 

 



233 
 

Figura 36 - Placa alusiva ao supermercado Pag-Lev do antigo 3º Batalhão de Construção, hoje 7º Batalhão de Engenharia 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

A própria construção de importantes vias locais atestam a influência do Exército no núcleo de 

Nova Descoberta. Pois duas importantes vias do entorno do Batalhão com o bairro receberam nomes 

de antigos comandantes, como a Rua Cel. Auris Coelho, comandante entre os anos de 1956 a 1961, e 

a Av. Cel. Norton Chaves, comandante no período 1961-1965.  

Assim, a influência e o poder exaltado pela presença da instituição militar federal ficou 

registrado no traçado urbano e na realidade que foi se delineando historicamente no núcleo de Nova 

Descoberta, sendo esta uma característica que o acompanha até os dias atuais: pela presença fÍsica 

marcante na paisagem local, pelo movimento, ao término do dia, de jovens soldados de retorno às 

suas casas, pela correria de crianças que frequentam a escola localizada no interior do batalhão, e 

também pela presença constante nos desfiles cívicos do dia 07 de setembro (Figura 37).  

 
Figura 37 - A presença dos militares em Nova Descoberta: A) o Batalhão de Engenharia de Serviços, na década de 1950; B) o 

3º Batalhão de Engenharia de Construção, em 1973; C) o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, em 2013 

   
Fonte: A) 7º Batalhão de Engenaria de Combate

77
; B) Acervo particular de Ary Gomes, 1973; C) Acervo da autora, 2013. 

 

Além disso, se pensarmos que o país enfrentou, entre 1964 e 1985, um período de Ditadura 

Militar, com forte repressão à liberdade política e à expressão popular, a marcante presença dos 

militares foi um elemento de exaltação e representação desse poder e desse momento histórico no 
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 Disponível em: <http://www.7becmb.eb.mil.br/index.php/2013-11-18-19-21-31>. Acesso em: 05 mar 2015. 
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país. Não que a população local tenha notado ou se incomodado com a presença dos militares. Pelo 

contrário, eles constituem uma lembrança positiva atrelada sempre aos serviços oferecidos, como 

elementos de uma cotidianidade que está ligada aos movimentos que geram continuamente na área.  

O Batalhão do Exército consiste, assim, em elemento importante para situarmos o núcleo de 

Nova Descoberta no conjunto de arranjos e eventos que transformaram a capital potiguar no século 

passado. 

Já em relação à dinâmica de ocupação do núcleo de Morro Branco, Barros avulta a influência 

de dois eventos ocorridos a partir dos anos de 1950:  

 

o fato de que proprietários de terras no Morro Branco resolveram dar entrada em 
processos nos cartórios da cidade, a fim de lotearam as suas propriedades e colocar 
os seus lotes a venda [...] [e] a abertura da primeira “estrada de rodagem” na 
antiga rua Jundiás [hoje Av. Antônio Basílio] [...] até o cruzamento do que seria a 
futura Avenida Xavier da Silveira (BARROS, 1999, p. 32). 

 

O parcelamento e o loteamento dos terrenos de antigos sítios existentes nessa área da 

cidade se revelam também na fala de antigos moradores, quanto afirmam que: “eu vim parar aqui, 

através de uma dica de um colega de trabalho, que disse que estavam vendendo esses terrenos aqui 

no Morro Branco” (BARROS, 1999, p. 35).  

Sobre a construção de novas vias de mobilidade no sentido Leste-Oeste, pensemos o 

movimento e a dinâmica gerada pela abertura da Rua Jundiás, hoje Av. Antônio Basílio. Esta, em 

conjunto com a Av. Xavier da Silveira e a Av. Bernardo Vieira – antiga Av. 15, marcaram o desenho 

urbano do núcleo de Morro Branco no período em pauta (Mapa 21, p. 221). Segundo Barros (1999), 

a atual Av. Antônio Basílio era uma antiga vereda onde se localizavam bordéis, como a boate da Meia 

Noite, odiada e amada por moradores locais. Esta avenida foi, em Morro Branco, uma das primeiras 

vias a ganhar calçamento e delinear a ocupação da área, nela estando localizada, até hoje, a sede da 

Paróquia de Morro Branco: a igreja Sagrado Coração de Jesus e ao seu lado a Casa dos Padres. Sua 

dinâmica expressa, assim, o profano e o sagrado no início da conformação do processo de ocupação 

da área. 

Nesse sentido, a abertura de novas avenidas e ruas é um ponto importante para 

entendermos a dinâmica de ocupação dessa área da cidade. A Av. Bernardo Vieira – que sempre foi 

para os moradores locais simplesmente a Av. 15 – compreende uma via de destaque na reflexão, 

visto que delimitava o fim da Zona Urbana da capital e o início da Zona Suburbana. Segundo 

moradores, era nesta avenida que ficava o ponto final dos transportes coletivos que circulavam do 

centro da capital para a área, sendo esta avenida como uma fronteira, a marcar e delimitar a cidade 

existente.  
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Ressaltamos ainda que a Av. 15 constitui também referência importante, tanto para a 

ocupação dos núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco, quanto da cidade em sua porção sul. Isto 

porque, a partir da segunda metade do século passado, nela foram construídos importantes marcos 

dos novos arranjos socioespacial da capital, como mercearias e bares, a antiga fábrica Guararapes78, 

a Escola Industrial79 e a Casa da Criança de Morro Branco80. Sobre a dinâmica da antiga Av. 15, assim 

comenta Barros: 

 

a guerra em si, não foi a responsável direta pelo surgimento das vendas e 
mercearias na Quinze. Todavia, foi a partir dela que se deu um grande salto para a 
sua proliferação e fortalecimento. Surgiram então os Botecos. [...] Como 
reminiscências dessa época, a Quinze ainda traz nas suas fachadas arquitetônicas, a 
inegável presença dos botecos, atualmente com o nome de bar, possuindo 
televisores com assinatura, som ambiente (...). Dos que surgiram, aos que 
desapareceram, hoje resta apenas impávido e persistente o ‘Bar do Combatente’ 
(BARROS, 1999, p. 30). 

 

O autor chama a atenção para novos arranjos da expansão do espaço urbano e sua 

repercussão nas novas áreas de ocupação da cidade. Ideia também refletida em textos jornalísticos 

do final dos anos de 1950 acerca da influência da Av. 15 na configuração socioespacial dessa área da 

cidade (Figura 38), especialmente no que se refere ao núcleo de Morro Branco. 

 

Figura 38 - Uma matéria sobre o crescimento da capital, no entorno da Av. 15 e do núcleo de Morro Branco, em 1959 

 
Fonte: NATAL: CIDADE QUE MAIS CRESCE..., 1959 

 

O texto jornalístico de 1959 chama a atenção para a expansão urbana de Natal nesse 

período, frisando a ocupação da Av. 15 como marco dessa dinâmica, marcada pelo incremento do 

número de construções, como bares e mercearias, além dos transportes que ligavam diferentes 

áreas da cidade, tornando movimentado o cruzamento das antigas Pista e Av. 15, hoje 

                                                           
78

 A fábrica Guararapes foi inaugurada na Av. 15 em 1959, em 1997 foi transferida para o Distrito Industrial de Extremoz e 
em 2004, no local onde funcionou a antiga fábrica, foi inaugurado o Shopping Midway Mall. Disponível em: 
<http://ri.riachuelo.com.br/guararapes/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=19886#1>. Acesso em: 20 out. 
2015. 
79

 A Escola Industrial foi inaugurada, no cruzamento da Av. 15 com a Av. Hermes da Fonseca, em 1967. Anos depois passou 
a ser a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, logo após o Centro Federal de Educação Tecnológica e hoje 
compreende o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (SOUZA, 2001, p. 602). 
80

 A Casa da Criança de Morro Branco foi aberta, no cruzamento da Av. 15 com a atual Av. Rui Barbosa, em 1953 (Disponível 
em: <http://domeugeniosales.webnode.com.br/fatos-da-historia/movimento-de-natal/>. Acesso em: 24 nov. 2015. 

http://ri.riachuelo.com.br/guararapes/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=19886#1
http://domeugeniosales.webnode.com.br/fatos-da-historia/movimento-de-natal/
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respectivamente Av. Hermes da Fonseca e Av. Bernardo Vieira. Cenário de um passado que ainda 

resiste na movimentada e barulhenta avenida dos dias atuais, espaço de circulação, de protesto, de 

propaganda, que marcam a realidade das novas centralidades da capital, e que é simbolizado na 

convivência entre o moderno Shopping e antigas mercearias e bares que resistem teimosamente na 

paisagem (Figura 39). 

 

Figura 39 - A Av. Bernardo Vieira ou Av. 15 em dois momentos: A) em 1959, com seu comércio e movimentos de veículos já 
visíveis; B) nos dias atuais, com o moderno Shopping Midway de um lado, e de outro lado reminiscências de antigas 

construções 

  
Fonte: A) NATAL: CIDADE QUE MAIS CRESCE..., 1959; B) Google maps

81
  

 

Na realidade apresentada no texto jornalístico em destaque anteriormente, podemos 

visualizar o contexto urbano da cidade de Natal nos anos de 1950, quando esta se apresentava da 

seguinte maneira: 

 
antigamente a cidade resumia-se na Ribeira, Cidade Alta, Alecrim e um pouquinho 
do resto, notadamente Tirol e Petrópolis, mais conhecidos por suas matas famosas. 
Numa ligeira recapitulação, temos, hoje, além dos já citados: Lagoa Sêca, Quintas, 
Carrasco, Boa Sorte (ou Av. 15), Morro Branco e Santos Reis (NATAL: CIDADE QUE 
MAIS CRESCE..., 1959) 

 

Na reportagem citada, alguns aspectos merecem ainda nosso destaque. Ora, quando o texto 

relata os bairros que já existiam na cidade, destaca como novidade as áreas de Morro Branco e Boa 

Sorte, também nomeada como Av. 15. Já sabemos da importância e da influência desta avenida na 

configuração urbana da capital em sua expansão sul, mas achamos interessante o jornalista colocá-la 

com tal denominação, como um bairro da cidade. Especialmente quando afirma que, “Avenida 

Quinze, um dos novos bairros. Nascido há poucos anos cresceu muito e hoje é um aspecto novo de 

nossa cidade” (NATAL: CIDADE QUE MAIS CRESCE..., 1959). Além disso, o fragmento textual anuncia 

Morro Branco como um novo bairro, ou seja, uma nova área de ocupação.  

Levantamos outros aspectos da dinâmica percebida nessa avenida, como a construção da 

antiga fábrica Guararapes, em 1950 (Figura 40). Essa fábrica de roupas atraiu muitos moradores em 
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busca de emprego, sendo estes oriundos de áreas próximas, como Morro Branco e Nova Descoberta, 

e outras mais distantes da cidade. Sua localização no cruzamento da Av. 15 com a Pista, transformou, 

paulatinamente, essa área em uma centralidade importante, seja pelo comércio e serviços 

oferecidos, seja pela sua consolidação como área bem localizada na mobilidade urbana da capital 

(Figura 40).  

 

Figura 40 - A antiga Fábrica das Confecções Guararapes no cruzamento da Pista com a Av. 15, atuais avenidas Salgado Filho 
e Bernardo Vieira e os diferentes cenários urbanos da capital potiguar: A) em 1950, no período da construção; B) na 

atualidade, como Shopping 

  
Fonte: A) Dalla Nora Empreendimentos

82
; B) Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

Ressaltamos o fato de que as duas vias, a Pista e a Av. 15, se tornaram eixos estruturadores 

do processo de expansão urbana da capital potiguar. A Pista marcando a entrada da cidade no 

sentido Sul-Norte e a Av. 15 na ligação Leste-Oeste, especialmente em direção a primeira ponte 

construída no rio Potengi, ligando os dois lados da cidade ou as atuais zonas administrativas leste, 

oeste e sul, com a norte, no outro lado do rio.  

À abertura da Av. 15 e depois à multiplicação de outras vias em suas proximidades, se somou 

um processo de loteamento de antigos sítios e granjas localizados na área sul da cidade, ou seja, na 

antiga zona suburbana, marcando o início do adensamento e da urbanização do bairro de Lagoa 

Nova e, consequentemente, do núcleo de Morro Branco. Uma nova realidade foi sendo produzida na 

zona suburbana da cidade: os sítios foram desaparecendo para dar lugar aos novos loteamentos, 

iniciando e consolidando um processo de ocupação que valorizou a localização e gerou a reprodução 

capitalista pela renda da terra urbana, ou seja, pela formação de um mercado de terras. Dinâmica 

esta discutida por Vilaça, quando demonstra que 

 

há consenso atualmente de que o espaço é produzido – todo espaço social o é, mas 
vamos nos limitar ao espaço urbano; é produzido pelo trabalho social dispendido 
na produção de algo socialmente útil. Logo, esse trabalho produz um valor. Uma 
pergunta fundamental que poucos se fazem: qual é o produto desse trabalho? Há 
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aí dois valores a considerar. O primeiro é o dos produtos em si – os edifícios, as 
ruas, as praças, as infraestruturas. O outro é o valor produzido pela aglomeração. 
Esse valor é dado pela localização dos edifícios, ruas e praças, pois é essa 
localização que os insere na aglomeração. A localização se apresenta assim como 
um valor de uso da terra – dos lotes, das ruas, das praças, das praias – valor que, no 
mercado, se traduz em preço da terra. Tal como qualquer valor, o da localização 
também é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou 
seja, para produzir a cidade inteira da qual a localização é parte (VILAÇA, 2001, p. 
72). 

 

Este contexto teórico nos possibilita entender as transformações na configuração urbana 

como resultado da produção do espaço urbano da capital potiguar a partir da segunda metade do 

século XX. Com A multiplicação do número de construções, a abertura de novas vias de circulação, a 

visível verticalização como evidência do processo de reprodução socioespacial a partir das novas 

necessidades e imposições da reprodução capitalista. A conformação atual de uma cidade e de um 

município 100% urbano, como estipulou o IBGE desde a década de 1980, onde antes havia uma 

realidade dividida em zonas central, urbana, suburbana e rural. Arranjos e eventos que marcaram a 

dinâmica urbana da capital, influindo diretamente no processo de desenvolvimento dos dois núcleos 

de ocupação em estudo, particularmente no que provocou em Morro Branco.  

E a esta dinâmica relacionada à ocupação da antiga Av. 15, outros eventos se somam e se 

complementam para a compreensão da construção da vida social urbana em Morro Branco. Por isso, 

ressaltamos ainda, como já sinalizamos anteriormente, alguns aspectos da influência das ações da 

Igreja Católica nessa área da cidade. Pois a antiga e ainda presente Escola Ambulatório Padre João 

Maria e a Casa da Criança, que funcionam em um mesmo prédio localizado no encontro da Av. 

Bernardo Vieira com a Av. Rui Barbosa, também se constituem como símbolos da influência e do 

papel da Igreja nos dois núcleos de ocupação do bairro, no âmbito do já apresentado Movimento de 

Natal (Figura 41).  

 

Figura 41 - A antiga e ainda presente Casa da Criança de Morro Branco: A) na Av. 15, hoje Av. Bernardo Vieira; B) na Av. Rui 
Barbosa 

  
Fonte: Acervo da autora, 2015. 
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Foram as freiras as responsáveis pelas atividades da escola e da creche, havendo até hoje 

uma grande aceitação e admiração dos moradores para com as atividades desenvolvidas pela 

instituição. Sobre o trabalho proposto e desempenhado pela escola-creche, um documento da Igreja 

Católica assim explica:  

 

a Escola Ambulatório Padre João Maria/Casa da Criança, é uma entidade 
filantrópica, dirigida pela Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de 
Paulo, e há 68 anos vem se dedicando à educação infantil na cidade do Natal. Mais 
conhecida como Casa da Criança, a instituição funcionou inicialmente como creche 
e orfanato no bairro de Morro Branco, recebendo, alimentando e educando 
crianças pobres, sendo algumas de famílias carentes das redondezas, acolhidas 
para que os pais pudessem trabalhar, e outras abandonadas, quando eram então 
trazidas aos braços da Irmã Lúcia Montenegro, sua primeira diretora

83
 (CASA DA 

CRIANÇA NATAL RN). 
 

Souza (2001) também discute o papel desempenhado pela Escola-Creche Casa da Criança na 

formação de Morro Branco enquanto espaço de vida e de identidade na cidade. Para o autor, 

 

a igreja católica começou um trabalho de assistência e promoção social na periferia 
da cidade. Surgiram daí várias iniciativas, sendo uma delas a construção de um 
Ambulatório-Escola ‘Padre João Maria’, em Morro Branco, situado na confluência 
da rua Zacarias Monteiro e a Av. Bernardo Vieira, inaugurado no dia 20 de abril de 
1947. [...] Este Ambulatório foi a primeira escola de Morro Branco. Em 1951, anexa 
a esta primitiva Escola, a Igreja construiu a Casa da Criança desamparada. Desde o 
início, esta instituição foi entregue aos cuidados da Congregação das Irmãs de 
Caridade de São Vicente de Paula (SOUZA, 2001, p. 614).  

 

Moradores antigos do núcleo de Morro Branco reforçam também a importância da Casa da 

Criança. Constatação perceptível, por exemplo, no aniversário de 90 anos de uma das primeiras 

freiras a dirigir a escola. Muitas famílias de moradores prestigiaram o evento, e falaram sobre o papel 

desempenhado pela creche-escola em suas vidas (M10; M18).  

 

Figura 42 - Na Casa da Criança, a festa de comemoração dos 90 anos de Irmã Lúcia, freira e primeira diretora da Casa da 
Criança, em 2015: A e B) a exposição de fotos sobre os momentos vividos; C) abraços e discursos emocionados dos 

moradores presente 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2015 
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No encontro comemorativo e festivo, moradores relataram as dificuldades econômicas e 

sociais enfrentadas quando chegaram para morar no núcleo de Morro Branco, frisando o papel 

desempenhado pela creche-escola, local onde as mães deixavam seus filhos quando iam trabalhar. 

Na fala dos moradores notou-se uma relação muito próxima entre suas vidas cotidianas e a escola, a 

ponto de algumas famílias adotarem crianças órfãs por intervenção da própria escola, que também 

cumpria esse papel: acolhia crianças órfãs e intermediava as adoções. 

Ressaltamos a construção de uma memória coletiva como sinal das experiências vivenciadas 

entre os residentes do núcleo e a escola, fato perceptível na palavra dos moradores presentes ao 

evento. Pais e filhos aplaudiram a freira aniversariante e discursaram, enaltecendo os diferentes 

significados da escola em suas vidas, pois ali vivenciaram momentos de acolhidas, de ritos de 

evangelização, de lazer e de atos solidariedade e de sociabilidades compartilhadas. Como nestas falas 

de moradores presentes na festa de aniversário: “foi aqui [na Casa da Criança] que tudo começou, a 

vida profissional, a vida religiosa, de todos que aqui estão...” (M18) e “as festas eram muito boas, 

principalmente as quadrilhas, nossos pais deixavam a gente participar porque era na creche da Irmã 

Lúcia...” (M18). 

Outro elemento importante da antiga Av. 15 e influente na construção do núcleo de Morro 

branco, consiste na antiga Escola Industrial, hoje IFRN, localizada na antiga Pista, hoje Av. Salgado 

Filho, com a Av. 15, hoje Av. Bernardo Vieira (Figura 43). Moradores antigos relatam a construção da 

escola, ressaltando que muitos chegaram a trabalhar no local (M15), enquanto que os mais jovens 

destacam a importância de ali terem estudado (M1).  

 

Figura 43 - A antiga Escola Industrial, atual Instituto Federal do Rio Grande do Norte: A) aproximadamente na década de 
1960; B) nos dias atuais 

  
Fonte: A) Blog Brechando

84
 ; B) Acervo da autora, 2016 

 

Ressaltamos, ainda em relação a essa dinâmica de construção do núcleo de Morro Branco, a 

instalação do campo de treinamento do ABC Futebol Clube na década de 1950, numa área que não 
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corresponde hoje ao bairro oficial de Nova Descoberta, estando além dos seus limites, mas na área 

que moradores atuais dizerem ser ainda Morro Branco, como uma demonstração de que a atual 

Localidade de Morro Branco abrange realmente vários bairros. A presença do ABC Futebol Clube 

lançou mais ainda essa área na cidade, pois, como explica Souza, 

 
um fato que contribuiu para a projeção do bairro de Morro Branco foi a construção 
do campo de treinamento do ABC Futebol Clube. Ele ficava por trás do muro do 
hospital Dr. João da Costa Machado, ex-Hospital Colônia. [...] os trabalhos de 
construção deste campo foram iniciados em janeiro de 1957 (SOUZA, 2001, p. 615).  

 

Os elementos e eventos citados têm sua influência e sua importância na configuração urbana 

dos dois núcleos de ocupação em estudo, como resultado da dinâmica urbana da capital potiguar na 

segunda metade do século passado. Nesse sentido, o aprofundamento e os olhares que se detém 

sobre a dinâmica dos dois núcleos estão atrelados a própria totalidade da cidade em transformação. 

Aprofundando a discussão, asseguramos a individualidade de cada um dos núcleos a partir 

dos referenciais construídos, e, ao mesmo tempo, reafirmamos que eles não estavam 

completamente isolados entre si. Havia um diálogo expresso, por exemplo, nas seguintes situações: 

nas carências e nas dificuldades de uma população pobre que precisava do auxílio e da solidariedade 

da Igreja Católica e do Batalhão de Engenharia para sobreviver; na relação com a Av. 15 e o que ela 

representava da nova cidade e da nova vida dos moradores dos dois núcleos de ocupação, que 

inclusive foram mão-de-obra na fábrica instalada; e na relação estreita do modo de vida dos 

moradores com o Morro do entorno dos núcleos, espaço natural no qual moradores retiravam lenha 

e frutos comestíveis, sendo ainda utilizado por eles para o lazer e as brincadeiras. 

Esse conjunto de elementos denota aproximações e distanciamentos entre os núcleos de 

Nova Descoberta e Morro Branco e atestam elementos para compreensão do atual caráter plural e 

singular do bairro. Cada núcleo construiu referências próprias em relação ao outro núcleo, mas 

também dialogou com ele, vivenciando situações e marcos que se tornaram comuns aos dois. No 

contexto em debate, vejamos o processo de consolidação das duas áreas de ocupação e das duas 

identidades na cidade, a partir dos anos de 1970: Morro Branco e Nova Descoberta. 

 

 

4.3 IDENTIDADES E OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS NA CIDADE 

 

A expansão urbana de Natal em direção à zona sul 
começou com o bairro de Lagoa Nova. Do final dos 
anos 60 e durante as décadas de 70 e 80 do século XX, 
foram realizados grandes investimentos públicos nesta 
área da capital potiguar. Assim, onde anteriormente 
predominava a existência de granjas, sítios e casas de 
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campo, foram construídos conjuntos habitacionais, o 
estádio Machadão, o Centro Administrativo do Estado, 
o Campus Universitário da UFRN, a CEASA, palácios e 
numerosas de elevado padrão.  
 
O bairro de Lagoa Nova foi criado oficialmente pelo 
prefeito Sylvio Pedroza, através do Decreto Lei n 251, 
de 30 de setembro de 1947. Somente 46 anos depois, 
isto é, em 05 de abril de 1993, os seus limites foram 
redefinidos através da Lei n 4.328. 

(SOUZA, 2001, p. 581) 

 

No item anterior tecemos considerações sobre a dinâmica socioespacial que compôs a 

realidade de Nova Descoberta e Morro Branco, enquanto núcleos de ocupação localizados na zona 

suburbana da cidade, no bairro de Lagoa Nova, até aproximadamente a década de 1960. Nosso foco 

foram os eventos e arranjos que produziram as duas áreas e a vida social urbana em sua 

multiplicidade de movimentos.  

Continuaremos a aprofundar estas ideias, pois a intenção é compreender os novos 

momentos de reestruturação socioespacial dos dois núcleos, num processo que, paulatinamente, 

aproximou e interligou territorialmente as duas áreas, como revelação e condição das 

transformações que acometeu a cidade de Natal a partir dos anos de 1970. Para isso, iniciamos nossa 

reflexão contemplando os dois núcleos quando ambos ainda integravam oficialmente o bairro de 

Lagoa Nova, ao mesmo tempo, porém, que já representavam duas áreas de ocupação consolidadas 

dentre as identidades de bairro na cidade.  

Nessa linha em discussão, destacamos a dinâmica do bairro de Lagoa Nova a partir dos anos 

de 1960 e 1970, conforme mostramos no início do item. Afinal, precisamos situar os dois núcleos no 

conjunto destes eventos e destas transformações da cidade, num momento de acentuada expansão 

territorial urbana e redefinição das centralidades já existentes da cidade em sua porção sul (SOUZA, 

2001). 

Consideramos que este movimento da cidade em sua porção meridional já se destacou no 

item anterior e que a dinâmica dos dois núcleos dela são parte integrante. Especialmente quando 

nos referimos, por exemplo, à construção da antiga Pista, hoje Av. Salgado Filho, da Av. 15, atual Av. 

Bernardo Vieira, e das demais vias a estas interligadas, como a Av. Antônio Basílio e a Av. Amintas 

Barros. Afirmamos também que contemplamos este processo no capítulo anterior, quando 

refletimos sobre a produção do espaço urbano natalense, na segunda metade do século XX.  

Nesta parte do trabalho procuramos amiudar essa discussão, buscando o aprofundamento 

sobre a construção socioespacial dos dois núcleos a partir do novos arranjos e eventos da produção 

do espaço urbano natalense, conforme ressaltamos no início do item deste capitulo em discussão. 
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Nesse contexto, inserimos em nossa reflexão a dinâmica de urbanização que redefiniu as 

centralidades urbanas da cidade. Pois os novos movimentos e investimentos urbanos – como aqueles 

citados no início desse item e destacados já no segundo capítulo (Mapa 4, p. 122) –, ao redefinirem e 

consolidarem novas centralidades, tornaram as áreas dos dois núcleos bem localizadas 

espacialmente. Nesse movimento, ao mesmo tempo que o bairro de Lagoa Nova e, 

consequentemente, os núcleos em estudo se consolidavam como áreas de ocupação, as 

particularidades de ambas as áreas se expressavam nas suas afirmações como espaços de identidade 

e de pertencimento de seus moradores. 

Frisamos também uma constatação relevante sobre este momento do processo de produção 

socioespacial dos núcleos em estudo: a evidência de que, mesmo não sendo considerados bairros 

oficiais até os anos de 1990 e mesmo fazendo parte institucionalmente de Lagoa Nova, Nova 

Descoberta e Morro Branco eram considerados bairros por moradores locais e também escritores, 

jornalistas, dentre outros, conforme já anunciamos no capítulo anterior. Uma demonstração da 

intensidade do processo de ocupação que foi se delineando e se consolidando, tanto por aqueles que 

participaram diretamente do processo, como moradores, quanto por aqueles que o observaram de 

fora, como expectadores. 

Nessa ótica de análise, levemos adiante nossa discussão acerca destes novos momentos do 

processo de ocupação dos dois núcleos, observando o desenho urbano que, paulatinamente, foi 

unindo territorialmente os dois núcleos e anunciando os arranjos de uma nova realidade urbana em 

produção (Mapa 22). 

  



Vias Natal
Limite do bairro Nova Descoberta
Limite dos demais bairros

MAPA 22 - Expansão do processo de ocupação do bairro de Nova Descoberta, a partir aproximadamente dos anos de 1970

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e Pesquisa de Campo. Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.
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Diante da ocupação já consolidada dos núcleos iniciais de ocupação de Nova Descoberta e 

Morro Branco até os anos de 1960 (Mapa 22), temos, a partir da década seguinte, novos arranjos e 

eventos que imprimiram sentido e movimento à realidade urbana em produção:  

 

 a chegada da energia elétrica e da água encanada – que causaram mudanças no 

modo de vida local, dependente de lamparinas, de água de poços e do trabalho 

do antigo cavador de cacimbas e do carregador de águas;  

 a abertura de novas escolas – que foram substituindo antigas experiências 

vivenciadas, como o projeto De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, mas que 

passaram a conviver com a antiga escola localizada nas dependências do 

Batalhão; 

 a pavimentação e a melhoria de inúmeras vias de circulação local, além da 

abertura de novas vias que mudaram a configuração espacial dos dois núcleos e 

suas relações – decorrentes do novo momento de urbanização da área e da 

cidade, mas também de movimentos reinvindicatórios de associações locais;  

 a criação e formalização da unidade de preservação Parque das Dunas em toda 

a porção leste do bairro – que, paulatinamente modificou o sentido do Morro 

para o atual Morro/Parque. 

 

Buscando o aprofundamento dessa dinâmica, encontramos particularidades nos dois 

núcleos. Como a construção do Cemitério Parque e a instalação do Posto de Saúde local no núcleo de 

Nova Descoberta. E no núcleo de Morro Branco, a ampliação do processo de ocupação, com a 

construção de conjuntos habitacionais e a ampliação do número de construções nos loteamento 

existentes, sejam estas residenciais ou não (Mapa 22).  

Nesse contexto, salientamos que a dinâmica em pauta pode ser discutida a partir de dois 

pontos de vista:  

 

 daquele que leva em consideração a continuidade da construção da vida de 

bairro local, assentada na efervescência dos núcleos de vida social e, 

consequentemente, na permanência e no aprofundamento das identidades dos 

dois núcleos, que persistiram como áreas territorialmente localizadas e 

reconhecidas na cidade; 

 daquele que percebe um entrelaçamento entre as dinâmicas postas, pois as 

duas áreas influenciaram, e foram influenciadas, pelos novos arranjos que 
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acometeram o outro núcleo. Assim, na relação entre os dois núcleos, 

percebemos aproximações e distanciamentos de uma realidade em construção; 

 

Destacamos, nesta ótica de análise, a construção do Cemitério Parque de Nova Descoberta 

no fim da década de 1960 e sua inauguração em 1970, pois ele “abriu” ou “apresentou” a área 

àqueles que não a conheciam, revelando e sedimentando a toponímia Nova Descoberta na cidade. 

Moradores lembram orgulhosos do dia de sua inauguração, como um acontecimento que reuniu 

familiares e vizinhos, trazendo inúmeros visitantes à área. Por outro lado, no entanto, há aqueles que 

se ressentem do fato de que tiveram que comprar um túmulo para ali ser enterrados: “nós achamos 

que a prioridade era nossa nos túmulos, mas as pessoas tiveram que comprar para ter um túmulo...” 

(M3).  

Além disso, o cemitério se tornou um marco no caminho e na ligação entre os núcleos de 

Nova Descoberta e Morro Branco, especialmente após a construção da chamada Rua da Saudade. 

Esta ligou o cemitério, ao pé do morro no sentido leste, à Pista ou Av. Salgado Filho, no sentido oeste, 

se tornando uma forte referência no processo de ocupação da área (Figuras 44 e 45). 

 

Figura 44 - A lei de criação da Rua da Saudade em 1967, em frente ao Cemitério Parque de Nova Descoberta 

 
Fonte: Diário Oficial do Estado, 1967 

 

Figura 45 - O Cemitério Parque de Nova Descoberta: A) a rua da Saudade e a entrada principal do cemitério; B) as vias 
internas e os túmulos do interior do Cemitério 

  
Fonte: A) Acervo da autora, 2014; B) Acervo da autora, 2016 
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Outros elementos marcaram as inovações no núcleo de Nova Descoberta, como a 

inauguração do Posto de Saúde nos anos de 1970, na Av. Xavier da Silveira, elemento relevante para 

pensarmos as transformações no processo de urbanização da área. Ora, num primeiro momento a 

unidade de saúde consistiu numa construção sombreada por árvores, numa avenida ainda calçada 

apenas por paralelepípedos. Uma primeira reforma modificou os traços da antiga edificação, além de 

retirar as árvores do local. Nesse caso, o construído tomou o espaço das árvores e a avenida ganhou 

um canteiro arborizado para separar os sentidos cada vez mais movimentados do trânsito. Por fim, o 

prédio tornou-se bem diferente da construção inicial e a avenida ganhou asfalto, com ares de via 

moderna e mais eficiente para o automóvel (Figura 46).  

 

Figura 46 - Diferentes feições e movimentos do Posto de Saúde de Nova Descoberta: A) por volta dos anos de 1980; B) nos 
anos de 1990; C) em 2016 

   
Fonte: A e B) Acervo de Ary Gomes; C) Acervo da autora. 

 

Assim quão intensamente ocorreu com a construção do Cemitério e do Posto de Saúde no 

núcleo de Nova Descoberta, outros elementos merecem destaque nesse momento de consolidação e 

ampliação do processo de ocupação da área: como a construção de conjuntos habitacionais 

horizontais nos anos de 1970 e, nesta mesma década, a nova fase de ocupação dos loteamentos já 

delimitados desde os anos de 1950 no núcleo de Morro Branco (ver Mapa 5, p. 125). 

Na década de 1970 três conjuntos habitacionais horizontais foram construídos e entregues 

pelo INOCOOP: o Conjunto Potiguar I, Amazonas II e Grand Prix de Jarama, totalizando 

aproximadamente 215 novas residências locais (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2007). Já os 

loteamentos tiveram, nessa mesma década, uma ocupação diferenciada em relação aos anos 

anteriores, pois houve uma mudança no padrão de construção das novas edificações, agora voltadas 

para um público com maiores condições financeiras. Um destaque e uma evidência desse novo 

momento de ocupação dos loteamentos em Morro Branco é a construção da conhecida Casa do 

Deputado, símbolo de uma área agora considerada de excelente localização e de status econômico 

na cidade (Figura 47).  
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Figura 47 - A partir dos anos de 1970, as novas formas de ocupabção no núcleo de Morro Branco: A) o conjunto 
habitacional; B) os loteamentos voltados para uma população de maior renda; e C) na nova ocupação dos loteamentos, a 

Casa do Deputado 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2016 

 

Gostaríamos aqui de destacar essa dinâmica de valorização, que transformou o núcleo de 

Morro Branco numa área de status e de morar bem na cidade. Afinal, estamos nos reportando a uma 

mudança expressiva de uma realidade local, pois enquanto antigos moradores ressaltam as precárias 

condições de vida que marcaram o início do processo de ocupaçao da área, afirmando que “o povo 

[em Morro Branco] era tão pobre que não tinha roupa para a primeira comunhão...” (M15), Souza 

explica que 

 

essa área da cidade mudou seu perfil pobre e rural para ser um bairro de classe 
média alta e grande burguesia a partir da década de 70, com a construção dos 
conjuntos habitacionais. O primeiro foi o Conjunto São Marcos, lançado em 1972, 
erguido perto da Casa da Criança [...]. Em seguida, surgiu o Conjunto Potiguar I, 
com 120 casas, construído em 1976. Além destes, foram edificados também os 
Conjuntos Jarama e Amazonas, de menor dimensão. Esses conjuntos residenciais 
trouxeram a infra-estrutura urbana de água, energia e calçamento, mudando 
completamente a fisionomia do bairro. 
 
Além disso, suscitaram a construção de edifícios de apartamentos e de centenas de 
residências de elevado padrão social. Por conseguinte, Morro Branco termina o 
século XX como um bairro elegante, de ruas bem traçadas, pavimentadas [...] 
(SOUZA, 2001, p. 616). 

 

Os moradores de Morro Branco, especialmente os mais antigos, perceberam essas 

mudanças. Alguns se ressentem da nova realidade local, afirmando que “Morro Branco é lugar de 

rico, isso subiu a cabeça do povo, que pensa que é rico mesmo...” (M15) ou que “Morro Branco 

cresceu muito rápido, e foi ruim para os moradores mais antigos, antes fazia mais frio, agora os 

prédios esquentam muito...” (M15). Uma demonstração de que as novas estratégias de ocupação da 

área, ao inovarem a realidade local, causaram também estranhamentos e incômodos em antigos 

moradores. 

Ressaltamos que esse sentimento de estranhamento de antigos moradores, vem à tona 

como uma evidência dos diferentes momentos do processo de consolidação da ocupação da área, ao 

mesmo tempo que questionamos a afirmação de Souza (2001) acerca de Morro Branco como um 

“bairro elegante, de ruas bem traçadas, pavimentadas...”. Ora, Morro Branco não é apenas esse 
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bairro elegante, pois o pobre ainda resiste em determinadas áreas, especialmente nas áreas de 

ocupação mais antiga e naquelas que dizem respeito à AEIS Nova Descoberta/Morro Branco, como 

mostramos anteriormente.  

O que talvez precisamos ainda reforçar é o fato de que a valorização imobilária e a criação do 

imaginário de uma área de status na cidade, está expulsando paulatinamente os pobres da área, que 

foram se mudando para outros bairros mais distantes, onde o valor do aluguel e da compra de 

terrenos e casas é mais barato. Constatação também verificada por antigos moradores ligados à 

Escola Padre João Maria, ou simplesmente Casa da Criança. Ali, uma profissional da Educação, nos 

alertou que “os pobres estão saindo de Morro Branco, estão indo para áreas mais longe, como a 

Zona Norte. Por isso está diminuindo o número de famílias que procuram a creche da escola” (M10). 

Destacamos este momento no contexto das novas centralidades da cidade, pois conforme já 

ressaltamos, vários eventos e arranjos marcaram a ocupação e a reestruturação social e econômica 

das áreas localizadas nas proximidades dos núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco, como o 

crescimento das atividades do setor secundário e terciário, e a consequente expansão do tecido 

urbano existente. No âmbito deste processo, focamos a consolidada ascensão da área ao estigma de 

bem localizada e de “status” na cidade a partir da instalação, no seu entorno, de universidades 

públicas e particulares, a inauguração de shoppings centers e grandes supermercados, de hospitais e 

clínicas particulares, como já mostramos anteriormente (Mapa 4, p. 122). 

Dois eventos merecem destaque nessa dinâmica relacionada as novas centralidades da 

cidade e sua repercussão na realidade dos núcleos de ocupação em estudo: a construção da UFRN e 

do antigo estádio Machadão. A atual Universidade Federal nasceu Universidade do Rio Grande do 

Norte em 1958 e foi federalizada em 1960. Em 1972 iniciou-se a construção do Campus Universitário 

de Lagoa Nova, que paulatinamente foi recebendo diferentes cursos acadêmicos, até ser 

oficialmente inaugurada em 1979. Segundo Souza (2001, p. 597), “o deslocamento diário de 

professores, alunos e funcionários deu vida à movimentação no bairro de Lagoa Nova”.  

Chamamos a atenção para a repercussão de tal fato na realidade posta no bairro de Lagoa 

Nova, especialmente no que toca a realidade dos dois núcleos em estudo: Nova Descoberta e Morro 

Branco. Moradores, especialmente de Nova Descoberta porque estavam mais próximos, chamaram a 

atenção para a construção da universidade, relatando que, “...a construção da universidade foi um 

acontecimento no bairro. Eu ia com meu pai olhar as máquinas trabalhando, derrubando o mato. 

Com a derrubada os animais invadiram as casas, tinha cobra, camaleão, tejo, abelha, pássaros, 

aranha...” (M13). Além disso, evidenciamos relatos acerca dos primeiros moradores que passaram 

no vestibular e ingressaram na universidade (M13), como um acontecimento importante para as 

memórias coletivas construídas no bairro. 
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A construção do estádio Presidente Castelo Branco (Figuras 48 e 49), que ficou conhecido 

simplesmente como Machadão, se destacou também nesse nova realidade do antigo bairro de Lagoa 

Nova. Ele foi construído entre o fim dos anos de 1960 e início da década de 1970, tendo funcionado 

pela primeira vez em 1972, num jogo inaugural entre ABC e América, mas somente foi inaugurado 

oficialmente em 1975 (SOUZA, 2001, p. 587). Na década de 2010, porém, foi demolido para 

construção do novo estádio Arena das Dunas. 

 

Figura 48 - No bairro de Lagoa Nova, o Machadão/Arena das Dunas: A) a construção do Estádio Presidente Castelo Branco, 
entre o fim dos anos de 1960 e início da década de 1970; B) o Machadão e o Machadinho, aproximadamente na década de 

1990; C) o atual estádio Arena das Dunas 

   
Fonte: A) Skyscrapercity.com

85
; B) Nominuto.com

86
; C) Canindé Soares

87
 

 

Figura 49 - O antigo núcleo de Morro Branco, hoje Localidade do bairro de Nova Descoberta, com a visão, em primeiro 
plano, do Conjunto Potiguar e, em segundo plano, a cidade verticalizada com o estádio Arena das Dunas no horizonte 

 
Fonte: Welson Lima, 2016 

 

Da mesma forma que escutamos relatos sobre a chegada da UFRN, também ouvimos 

narrativas sobre o Machadão. Moradores contam histórias sobre os grandes jogos ali ocorridos, 

especialmente dos clássicos entre ABC e América, quando muitos, pela própria questão da 

proximidade, seguiam a pé para o jogo.  

Nesse sentido, destacamos a dinâmica socioespacial que expandiu e incrementou as novas 

centralidades da cidade, da qual o bairro de Lagoa Nova e da Zona Sul foram parte integrante. Por 
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 Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=970412>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
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 Disponível em: <http://canindesoares.com/?s=a%C3%A9reas>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
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isso, morar no bairro de Lagoa Nova passou a significar, a partir dos anos de 1970, estar numa área 

bem localizada, porque próxima e participante dessas novas centralidades urbanas. Fato que teve 

repercussão nos dois núcleos de ocupação em estudo, quando acontecimentos marcaram um 

conjunto de transformações na vida cotidiana dos moradores locais. 

Além disso, reforçamos a valorização imobiliária dessa área, que ganhou o status de moradia 

privilegiada da cidade. Ideia que se adequa a realidade de Morro Branco, mas não a de Nova 

Descoberta. Ora, desde o início da ocupação dos dois núcleos falamos numa identidade assentada na 

vida de bairro em ebulição, de como desde outrora a Coréia dos Índios foi discriminada na cidade, e 

como também os primeiros moradores de Morro Branco vivenciaram esse sentimento. Mas 

entendemos que o fato de Morro Branco ter se consolidado como área de loteamentos, fazendo 

parte de um mercado imobiliário numa área que se tornou bem localizada na cidade, atraiu 

investimentos públicos e privados que valorizaram e enalterceram o morar bem. Evidência disso são 

os conjuntos habitacionais e as residências de padrão de construção mais elaborado que se 

multiplaram a partir dos anos de 1970, bem como o visível processo de verticalização da área – 

mesmo que controlada pela existência da zona de controle de gabarito.  

Já Nova Descoberta se firmou a partir de suas características iniciais: um mercado de terras 

informal consolidado a partir da posse, sem regularizaçao fundiária e com um padrão urbanístico 

mais fragilizado, perceptível na irregularidade do tamanho dos lotes das construções, nas ruas mal 

delineadas, na existência de inúmeras de vilas de aluguel. Ou seja, na conformação de uma área mais 

pobre e excluída das benesses da cidade em produção. Daí a AEIS marcar sua realidade atual e por 

isso podermos também falar de um processo de segregação que, historicamente produzido, é uma 

marca da realidade do núcleo de Nova Descoberta (Figura 50). 

 

Figura 50 - No núcleo de Nova Descoberta, a fragilidade social revelada nas formas espaciais da atual AEIS: A) a ruela 
estreita e mal delineada; B) a antiga casa rebaixada que não acompanhou o calçamento da rua; C) lotes estreitos e sem 

recuo 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2013 

 

A B C 



252 
 

Mas não podemos, também nesse contexto, desconsiderar a necessária relativização dessa 

dinâmica, pois Morro Branco, enquanto área bem localizada e de status na cidade, possui também 

inúmeros problemas decorrentes de uma ocupação fragilizada social e ambientalmente, como no 

caso da antiga favela Potiguarana, localizada ao pé do morro (Figura 51).  

 

Figura 51 - No núcleo de Morro Branco, a fragilidade social revelada nas formas espaciais da antiga favela ou comunidade 
carente, hoje AEIS: A) os lotes muito estreitos; B) a precariedade dos materiais da construção; C) a construção sem recuo na 

calçada 

   
Fonte: A) Acervo da autora, 2016; B e C) Acervo da autora, 2013 

 

Da mesma forma, Nova Descoberta apresenta, na atualidade, uma dinâmica espacial que 

pode ser vista de diferentes ângulos: primeiro como uma mudança na forma das antigas construções, 

que passam por melhorias e começam a modificar a paisagem local. Segundo, pela multiplicação de 

construções residenciais com primeiro andar e a chegada de empreendimentos verticais que, mesmo 

controlados em sua altura, marcam o novo momento de ocupação do núcleo (Figura 52). 

 

Figura 52 - Em Nova Descoberta, as novas formas do morar: A) a residência com primeiro andar; B e C) o condomínio 
habitacional vertical 

   
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Destacamos, nesse contexto de mudanças e reafirmações de antigos processos de ocupação 

e de produção do espaço, outros arranjos e eventos relevantes na discussão, como a construção de 

nova igrejas locais, como a Capela Nossa Senhora das Vitórias, no Conjunto Potiguar, em Morro 

Branco, e a ampliação da Capela São Geraldo, em Nova Descoberta, além do surgimento de igrejas 

evangélicas e centros espíritas locais (Mapa 22).  

Estas igrejas continuam a se sobressair como importantes núcleos de vida social, pois 

incrementam o convívio, o encontro e a solidariedade entre os moradores, demonstrando ainda as 
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crenças e as simbologias presentes na constituição da cultura local. Além disso, unem moradores em 

torno de afinidades e objetivos comuns, como ocorreu na construção da Capela Nossa Senhora das 

Vitórias, conforme explica Souza ao descrever que:  

 

Sua construção resultou do trabalho de doze senhoras católicas, residentes no 
Conjunto Potiguar I, que durante três anos, angariaram recursos junto à 
comunidade para a sua edificação. O terreno foi doado pela prefeitura, a pedra 
fundamental desta capela foi lançada aos 12 de setembro de 1981. E a inauguração 
realizou-se no dia 21 de dezembro de 1981 (SOUZA, 2001, p. 616). 

 

Outro marco dessa dinâmica é a inauguração do Centro de Lazer de Nova Descoberta, 

chamado de Agripinão88 pelos moradores e localizado ao pé do morro, no fim dos anos de 1970. Um 

local que se consolidou como novo ponto de encontro dos moradores de Nova Descoberta, sediando 

importantes jogos de times de futebol locais, como o Guarani, o Santa Rita Futebol Clube e o América 

de Nova Descoberta (Figura 53). Local que faz parte da memória dos moradores, seja como espaço 

do lazer e do jogo, seja como espaço do trabalho e dos conflitos, especialmente para aqueles que ali 

vendiam picolé, din-din ou outros lanches nos dias mais movimentados. 

 

Figura 53 - O Centro de Lazer de Nova Descoberta ou Agripinão ao pé do morro: A) a entrada principal, aproximadamente 
nos anos 2000; B) a entrada principal na atualidade; C) a quadra junto ao campo de futebol 

   
Fonte: A) Acervo de Ary Gomes, aproximadamente nos anos 2000; B e C) Acervo da autora, 2012 

 

A abertura e a melhoria de novas vias de mobilidade se sobressaem também nessa dinâmica, 

pois aproximaram territorialmente os dois núcleos de ocupação, unindo-os entre si e com o restante 

da cidade. Evidência da expansão do espaço urbano, que aglutinava a área suburbana e conferia-lhe 

características infra estruturais para legitimar a cidade em transformação. Nesse sentido, as 

inovações urbanísticas, no tocante às questões ligadas à mobilidade, foram necessárias à realidade 

urbana em construção nos núcleos de ocupação, porque foram também desejáveis na nova 

configuração urbana da cidade.  

Podemos apontar como exemplo dessas mudanças nos eixos da mobilidade local, as 

transformações ocorridas com a Av. Djalma Maranhão, em Nova Descoberta, e a Av. Xavier da 
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Silveira, em Morro Branco e uma parte de Nova Descoberta, a partir dos anos de 1990. Essas 

avenidas que se estendem no sentido sul-norte, se consolidaram com vias importantes no ir e vir de 

pessoas, tornando-se interessantes “atalhos” no caminho entre o antigo centro, no bairro de Cidade 

Alta, e novas centralidades da cidade, como o Campus Central da Universidade Federal, no bairro de 

Lagoa Nova, e a praia de Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra. Além disso, destacamos a 

importância da Av. Xavier da Silveira no escoamento dos transportes coletivos que fazem a ligação 

entre a Zona Sul e as Zonas leste e Norte da cidade. 

Estas mudanças e inovações na mobilidade provocaram uma maior diversidade na 

capacidade de atração de novos investimentos econômicos na área. Fato perceptível no aumento do 

número de estabelecimentos comerciais e de serviços, tornando as duas vias citadas importantes 

pelo trânsito de pessoas, automóveis individuais e transportes coletivos. Como consequência, 

também estas mudanças trouxeram mais congestionamentos e barulhos, especialmente nas horas 

de maior intensidade de fluxo.  

A realidade apresentada em imagens da Av. Djalma Maranhão nos anos de 1980 e na 

atualidade, consiste em exemplo dessa dinâmica. Essa avenida passou por uma série de mudanças 

no que diz respeito ao uso do solo, com o aumento dos estabelecimentos comerciais, a diminuição 

de residências e a multiplicação do número de casas com primeiro andar, em que a residência fica 

em cima e o comércio na parte de baixo. Além disso, as árvores foram desaparecendo, enquanto que 

placas de propaganda se espalharam nas calçadas (Figura 54). 

 

Figura 54 - Av. Djalma Maranhão em dois momentos (no sentido norte): A) mais arborizada e residencial nos anos de 1980; 
B) menos verde e mais comercial nos dias atuais 

  
Fonte: A) Acervo de Ary Gomes; B) Acervo da autora, 2016 

 

Outras mudanças urbanísticas acometeram a Av. Djalma Maranhão. Como o alinhamento de 

um trecho entre o Batalhão do Exército e a Rua Cel. Auris Coelho. Resultado da carência de 

planejamento e do processo de ocupação espontânea dos primeiros moradores locais, neste 

cruzamento a Av. Djalma Maranhão se estreitava e as calçadas eram muito estreitas, quase invisíveis. 
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Como resultado, o ônibus da linha do transporte coletivo se esgueirava para não se chocar com as 

construções e se um carro estivesse estacionado no local, outro não poderia passar (Figuras 55 e 56). 

 

Figura 55 - Alinhamento da Av. Djalma Maranhão, no cruzamento com a Rua Cel. Auris Coelho (no sentido sul): A) a via 
antes do alinhamento, com o transporte público passando muito próximo as residências, provavelmente nos anos de 1990; 

B) a via, provavelmente nos anos 2000, já alinhada; C) no ano de 2014, mais movimentada 

   
Fonte: A e B) Acervo de Ary Gomes; C) Acervo da autora 

 

Figura 56 - Alinhamento da Av. Djalma Maranhão, no cruzamento com a Rua Cel. Auris Coelho (no sentido norte): A) antes 
da intervenção de alinhamento da via, provavelmente nos anos de 1990; B) nos dias atuais, já alinhada 

  
Fonte: A) Acervo particular de Ary Gomes; B) Acervo da autora, 2015 

 

Levando em consideração que a avenida se tornava cada vez mais importante na mobilidade 

urbana dessa área da cidade, o poder público concebeu e executou o alinhamento da via, como uma 

necessidade emergente dos seus novos papéis no espaço urbano em produção. Alguns documentos 

da Prefeitura Municipal de Natal relatam esse momento da avenida, afirmando que “uma das mais 

antigas reivindicações das entidades e da comunidade é o alinhamento da Rua Djalma Maranhão 

com a desapropriação de cinco casas” (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 1999).  

Momento este relevante para o bairro enquanto área de locomoção e boa localização na 

cidade, mas também de desespero e conflito para os moradores. Por isso uma desapropriação 

necessária aos novos fluxos da mobilidade urbana que atravessa o bairro, mas um desespero e uma 

negação para os moradores que ali moravam.  

Outro trecho da Av. Djalma Maranhão que passou por intervenções nas últimas décadas 

foram os cruzamentos com a Av. Amintas Barros e a Rua da Saudade. Neste trecho a avenida, que 
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continha os dois sentidos do trânsito, foi duplicada e ganhou um canteiro para separar os dois lados 

dos fluxos. Esse trecho compreende importante ligação entre os dois núcleos iniciais de ocupação, 

Morro Branco e Nova Descoberta, além de escoar parte do transporte coletivo que atravessa a Av. 

Djalma Maranhão (Figura 57). 

 

Figura 57 - Trecho da Av. Djalma Maranhão, entre os cruzamentos com a Av. Amintas Barros e a Rua da Saudade (no 
sentido norte): A) antes da duplicação, provavelmente nos anos de 1990; B e C) depois da intervenção, com os contínuos 

fluxos do trânsito 

   
Fonte: A) Acervo de Ary Gomes; B e C) Acervo da autora, 2016 

 

Outra realidade envolvendo a reestruturação das vias de mobilidade no bairro, diz respeito 

ao que ocorreu com a Av. Xavier da Silveira. Esta se transformou em importante via de escoamento 

do trânsito entre a Região Administrativa Sul e as demais da capital, Norte, Leste e Oeste, 

especialmente de linhas de transporte coletivo que circulam no seu cruzamento com as Avenidas 

Antônio Basílio e Bernardo Vieira. Tal fato diversificou o número de estabelecimentos comerciais e 

de serviços, também de bares e restaurantes, consolidando a avenida como uma via de escoamento 

dos fluxos da mobilidade urbana e também como point noturno na cidade (Figura 58).  

 

Figura 58 - Os novos fluxos e a nova realidade da Av. Xavier da Silveira: A) manchete de matéria de jornal local sobre as 
transformações ocorridas; B) o cruzamento com a Av. Antônio Basílio; C) as linhas de transporte público que atravessam a 

avenida 

   
Fonte: A) AVENIDA XAVIER..., 2008; B e C) Welson Lima, 2016. 

 

Isso causou grandes mudanças na realidade local, não apenas pelo aumento considerável dos 

fluxos de transportes e de pessoas, mas especialmente porque provocou transformações na vida 

cotidiana dos moradores, que demonstram um estranhamento em relação às mudanças e 

apresentam um sentimento saudosista em relação aos antigos e mais lentos ritmos da avenida, como 

apresentado no fragmento jornalístico a seguir:  

 

A B C 

A 

B C 
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Mais de 30 diferentes linhas de ônibus passam pela Xavier da Silveira. [...]. Ao longo 
do local, encontramos sebo, farmácias, bares, lanchonetes, lan houses, lojas de 
roupas, academia, restaurante e outros pontos comerciais. Isso se dá, 
principalmente, pelo aumento do fluxo de pessoas no trecho. [...]. Porém nem 
todos gostam desse movimento. O comerciante Manoel Rocha do Nascimento 
possui uma cigarreira na Avenida há 15 anos e mora a mais de 30 anos no local. 
Para ele, que mora praticamente em frente a uma parada de ônibus, a quantidade 
de veículos coletivos que passam pelo trecho tirou a paz dos moradores. Manoel 
citou que o barulho começa às 4h30 e só acaba à meia-noite. O comerciante 
também ressaltou o fato de que, além do incômodo causado pelas pessoas na 
parada de ônibus, a insegurança aumentou na avenida. Ele não hesita em afirmar 
que preferia a Xavier da Silveira de antigamente, pacata e sem movimento 
(AVENIDA XAVIER..., 2008).  

 

O relato apresentado mostra que um morador local, que é jornaleiro, poderia estar satisfeito 

com os novos movimentos da avenida, interessantes para seu pequeno comércio. Mas, na verdade, 

este morador e jornaleiro se ressente dos novos movimentos que trouxeram barulho e insegurança, 

tirando a antiga tranquilidade e segurança local. Há, portanto, por parte deste morador, um 

estranhamento e um incômodo em relação às transformações urbanas ocorridas. 

No contexto assinalado, os novos arranjos e eventos que marcaram as transformações 

urbanas no bairro de Lagoa Nova e nos núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco, tiveram 

repercussão na conformação dessas duas áreas, inserindo-as na urbanização em curso na capital 

potiguar, ao mesmo tempo que foram modificando a vida cotidiana dos moradores locais.  

Por outro lado, porém, consideramos que essa dinâmica não provocou um esvaziamento das 

identidades locais, pois moradores continuaram a vivenciar, de forma individual e coletiva, as duas 

referências socioespaciais e as duas noções de pertencimento local: o estar em Nova Descoberta e 

em Morro Branco. Ou seja, os elementos concebidos na realidade em construção, como o Cemitério 

e a Casa da Criança, a Universidade e o Machadão, o Agripinão e a igreja Nossa Senhora das Vitórias, 

tiveram papéis relevantes na consolidação do processo de ocupação dos dois núcleos, sendo 

apropriados, de alguma forma, pelos moradores locais.  

Para concluir então esse capítulo pensemos, no contexto em discussão, a relação entre 

moradores e o Morro. Na verdade, agora Morro/Parque porque uma das transformações 

empreendidas, a partir da década de 1970, foi a criação e regulamentação da unidade de 

conservação Parque das Dunas de Natal, com a mudança então do Morro para o Morro/Parque.  

Ora, o Morro acompanhou as transformações que acometeram os dois núcleos de ocupação 

em estudo, aparecendo na narrativa de Barros, quando este ressalta aspectos interessantes da 

cotidianidade experimentada nas dunas a leste dos núcleos em estudo. Em seu texto, o autor lembra 

que, 
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Os garotos daquela época [aproximadamente os anos de 1980], divertiam-se nas 
possibilidades da sua criatividade, ou seja, um pedaço de pau era a espingarda, os 
mais arteiros faziam as armas de canos de ferro, tirados das pernas das cadeiras da 
escola [...] cada menino tinha a sua “tábua de morro”, geralmente feitas por ele 
mesmo com as sobras de madeira de alguma serraria por perto, depois de darem 
os últimos acabamentos em suas tábuas, juntavam o grupo todo para “surfar nas 
dunas” de areias brancas. Comer frutas silvestres, jogar bola no morro, tomar 
banho na praia de “barreira d’água” ou guerrear contra os garotos de Nova 
Descoberta, eram alguns dos divertimentos das tardes em Morro Branco. Soltar 
uma pipa, era uma festa, pois o “papel manteiga” era caro e difícil de se conseguir, 
mas dava-se um jeito e lá vão os meninos novamente para o morro colorir o céu 
com suas pipas voadoras. Porém o teste de coragem e de passagem para o grupo 
dos garotos mais adultos era o de subir o morro em noite sem lua, com uma vela 
acesa dentro de uma lata e no cume da duna, balançar a lata no mínimo três vezes. 
Alguns até que tentavam mas, quando entravam no mato escuro, cheios de sons da 
natureza, a cabeça começava a funcionar e as pernas a tremer, o medo era maior e 
a carreira também (BARROS, 1999, p. 52/53). 

 

Elementos de uma relação muito próxima com o Morro, que se repete nos relatos de 

moradores de todo o bairro, seja do núcleo inicial de Nova Descoberta, ou de Morro Branco. Um 

conjunto de atos e brincadeiras simbolicamente ligados ao corpo que experimenta e vive o encontro 

com o outro e com a própria natureza, sendo esta apropriada pelos usos que mediam a construção 

da vida cotidiana.  

Muitos moradores relatam, por exemplo, a emoção de conhecer a praia de Barreira D’Água, 

a primeira em suas vidas, quando a atual Via Costeira não existia e a área inteiramente natural das 

dunas e da praia, chamava a atenção pela beleza e pela oportunidade de lazer e de festa de famílias 

e jovens. Um momento da realidade urbana em que apenas as dunas separavam os moradores da 

praia, diferente de hoje, quando além do Parque, uma rodovia e grandes hotéis inibem o acesso e o 

usufruto da praia. 

E se o Morro tem destaque na conformação da vida de bairro local, não esqueçamos a 

mudanças advindas com a institucionalização do Parque, a partir dos anos de 1970, quando as idas a 

praia pelo Morro ou as brincadeiras das crianças e jovens nos convescotes semanais foram rareando, 

sendo perceptíveis apenas nos relatos de outrora dos moradores, ou na resistências daqueles que 

continuam a subir o Morro. Uma evidência de que a vida de bairro se prende e se explica no contexto 

das mudanças e das novas necessidades da cidade em transformação. 

Dessa forma, situamos o Morro/Parque no conjunto dos eventos e das transformações que 

explicam a atual realidade dos núcleos de Nova Descoberta e Morro Branco. Dinâmica de 

aproximações e/ou distanciamentos entre duas realidades construídas historicamente no âmbito do 

processo de produção do espaço urbano da capital.  

Nessa dinâmica, vale a pena salientar, os dois núcleos adquiriram forma e conteúdo para que 

suas toponímias fossem reconhecidas na cidade como bairros, espaços de identidade espacialmente 
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delimitados pelos próprios moradores. Nesse processo, mesmo quando a Prefeitura Municipal de 

Natal estipulou que a toponímia Nova Descoberta passasse a nomear toda a área, considerando-a 

bairro oficial na cidade, a voz e a palavra do habitante teve força para ir além dessa premissa e 

levantar a realidade de dois núcleos ou de dois bairros distintos.  

O processo assinalado neste capítulo reforça, ao nosso ver, essas ideias. Para aprofundá-las, 

vejamos, no próximo capítulo, alguns aspectos relacionados à vida de bairro na realidade atual de 

Nova Descoberta e Morro Branco. Alertamos apenas que, ao nos reportarmos à dinâmica do 

presente, estaremos nos remetendo à Nova Descoberta como um bairro já institucionalizado, ao 

mesmo tempo, no entanto, que estaremos buscando a coerência com as questões aqui levantadas. 

Sendo assim, trataremos do bairro oficial e de sua realidade construída, sem perdermos a ideia dos 

dois núcleos de identidade da cidade: Nova Descoberta e Morro Branco. 
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CAPÍTULO V – A VIDA DE BAIRRO EM NOVA DESCOBERTA 

 
Desenho de José Clewton do Nascimento, gentilmente cedido ao trabalho. 
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CAPÍTULO V – A VIDA DE BAIRRO EM NOVA DESCOBERTA E MORRO BRANCO 

 

 

5.1 NARRATIVAS DAS RUAS 

 

Já estamos na terceira geração do dominó... 
(M13) 

 
Antes tinha os campinhos, um terreno que a gente 
limpava, botava uma trave para jogar. Hoje não tem 
mais, construíram muitos edifícios no lugar dos 
campinhos... 

(M11) 

 

Pelas trilhas percorridas no Capítulo anterior, reafirmamos o caráter dialético da dinâmica de 

construção de Nova Descoberta e de Morro Branco enquanto núcleos de ocupação inicial do atual 

bairro institucionalizado de Nova Descoberta. Para dar continuidade às reflexões em andamento, 

aprofundaremos nesse capítulo nossas aproximações acerca da dinâmica da vida de bairro em 

permanente produção nos núcleos de ocupação, agora já consolidados da capital potiguar.  

Para isso, nos propomos uma leitura da vida de bairro que ganha forma e conteúdo nos 

núcleos de vida social, expressos, por exemplo, a partir do movimento de espaços públicos como 

ruas, calçadas, canteiros, praças, quadras, campos de futebol, mas também de espaços semi-públicos 

e privados, como igrejas, mercearias, bares e associações locais.  

De imediato, mostraremos narrativas que expressem a relação dos moradores com seus 

espaços de uso coletivo, como as ruas. Ou seja, nos debruçaremos em situações e fatos ligados à vida 

cotidiana daqueles que usam e se apropriam espontaneamente e criativamente de ruas, calçadas e 

canteiros.  

Nesse interim ressaltamos a existência de uma vida social urbana construída historicamente, 

num movimento entre o local e a totalidade, o bairro e a cidade. Perspectiva de análise que se 

ampara em narrativas reveladoras do movimento de aproximação e distanciamento entre as 

diferentes realidades e referências socio-espaciais do campo empírico investigado, além dos 

contrastes e das diferenças que exprimem a realidade em sua totalidade. 

Destacamos que nossas inquietações acerca da efervescência da vida de bairro construída, se 

revelam pelo contato e pela proximidade com aspectos da cotidianidade local, quando então 

percebemos momentos de diálogo, de solidariedade e de sociabilidade, mas também de conflitos e 

contradições, vivenciadas por moradores no amadurecimento e na consolidação dos sentimentos de 

pertencimento e de identificação com seu espaço de morada na cidade.  
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Estamos nos reportando, assim, a uma dinâmica que produz cotidianamente as tramas e as 

redes do vivido, reveladas, por exemplo, na experiência dos encontros do jogo de dominó, prática 

cotidiana antiga e ainda hoje perceptível em algumas ruas, calçadas e praças. Ou ainda nas 

experiências dos jogos de futebol e das brincadeiras de bola nos terrenos baldios e nas ruas, prática 

que tem passado por transformações, desaparecendo e ao mesmo tempo resistindo em algumas 

áreas do bairro. Por isso iniciamos o item pelas falas de dois moradores que ressaltam, o primeiro a 

experiência do jogo do dominó, e o segundo o jogo de futebol nos antigos campinhos locais.  

Em relação ao primeiro morador, afirmamos que ele é assíduo jogador de dominó na calçada 

de esquina da Av. Djalma Maranhão com a Rua Padre Raimundo Brasil, ao lado de uma loja de rações 

para animais (Figura 59), no núcleo de Nova Descoberta. Local de grande movimento, onde pessoas, 

ônibus coletivos e carros particulares disputam espaço na avenida não muito larga. Mas que 

moradores de diferentes idades se encontram frequentemente para o jogo tradicional do dominó. 

Daí um deles nos falar com amplo e orgulhoso sorriso que sua família e a de seus amigos tem 

gerações dedicadas a prática do jogo do dominó. 

 

Figura 59 - O jogo de dominó na calçada: momento do encontro e da sociabilidade experimentada em Nova Descoberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2015 

 

Em outros endereços, como o núcleo de Morro Branco, também é possível observar o jogo 

do dominó. Em praças e canteiros, durante tardes e noites, indivíduos se reúnem para a prática 

cotidiana do jogo, como um hábito e um costume que marca sua relação com a rua e com a calçada, 

com amigos e vizinhos, com sua morada e com seu bairro.  

Especialmente quando o jogo do dominó se alia à um estabelecimento comercial, como uma 

mercearia, ou à residência de um dos participantes do jogo. Nestes momentos, a calçada, a 

mercearia e a casa extrapolam suas funções originais de passeio público, de ponto de venda de 

mercadorias ou de morada, se transformando também em ponto de encontro e de interseção entre 
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o espaço público e privado, estimulando os laços de identidade e de pertencimento do morador com 

seu espaço de vida cotidiana (Figura 60).  

 

Figura 60 - O jogo na calçada, entre a casa e a mercearia: momento de convivência e interseção entre o espaço público e 
privado em Nova Descoberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013 

 

Como nos sinalizou um morador de Nova Descoberta, participante desse jogo de dominó na 

calçada de uma casa-mercearia: “Este bairro é o melhor para se viver, onde vamos poder viver 

assim?” O bairro a que se refere o morador é Nova Descoberta e o viver assim diz respeito ao 

despreocupado jogo de dominó na calçada da rua (M13). 

A intensidade do jogo de dominó como sinalização de um espaço de experiências 

compartilhadas, pode ser ilustrada, também, na antiga, e não mais existente, Associação de Dominó 

Luiz Timbú, que homenageava um antigo morador de Nova Descoberta. Segundo afirmava uma 

matéria de um jornal em 1998:  

 

a Associação conta com 12 sócios, que possuem carteirinha, pagam mensalmente a 
importancia de R$4,00, e participam de torneios semestrais. [...] Para tornar-se 
sócio do grupo, é necessário obedecer algumas regras [...]. entre elas, a de que o 
jogador não pode fazer barulho, não pode bater as pedras na mesa com força, tem 
que contar os pontos de partida com carroção e quadrada. Além dessas medidas, é 
proibido jogar bêbado e não se permite fumar durante a partida (BAIRRO MANTÉM 
A TRADIÇÃO..., 1998). 

 

Já em relação a fala do segundo morador, citado no início do capítulo, vemos o comentário 

acerca dos antigos campinhos de jogo de futebol e de brincadeiras de bola, mencionados também 

em palavras de outros moradores, sejam de Nova Descoberta ou de Morro Branco. Esses campinhos 

existiam em terrenos vazios, que os jovens limpavam, retiravam o mato e improvisavam uma trave 

para um jogo de futebol, ou uma rede para o jogo de vôlei.  
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Os antigos campinhos se referem a espaços particulares, não públicos, mas apropriados pela 

população pelos usos espontâneos e criativos, como jogar futebol. No entanto, esses campinhos 

foram desaparecendo à medida que o processo de ocupação foi se alcelerando e os proprietários dos 

terrenos resolviam cercá-lo e ali construir novos empreendimentos, como relatou a fala do segundo 

morador. 

O jogo de futebol nos campinhos do bairro, enquanto uma prática espontânea marcada 

pelos acordos, amizades e até conflitos entre jovens e crianças, estão rareando pelas ruas do bairro. 

Mas não desapareceram, continuam a resistir nas peladas organizadas como uma brincadeira de rua 

(Figura 61). 

 

Figura 61 - Crianças e jovens no jogo de futebol que ainda resiste pelas ruas de Nova Descoberta 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013 

 

Quais os significados mais proeminentes destes jogos para os moradores? E para a 

construção do Bairro e da Vida de Bairro? Pensamos que a experiência do encontro diário com 

vizinhos, amigos e familiares, tecendo cotidianamente relações de proximidade e de sociabilidade 

como sustentação da vida cotidiana e como revelação e concretização da vida social que se 

desenrola em ruas, calçadas e mercearias. Ou seja, nos núcleos de vida social que apontam para o 

lúdico, a criatividade e a espontaneidade do encontro, do jogo e da festa. Como explica Lefebvre, ao 

tecer considerações acerca da vida social na cidade: 

 

esquece-se que na vida urbana exista um jogo perpetuo, não somente o jogo de 
informações, mas jogos de toda espécie, de encontros, de sorte, todo tipo de jogo, 
como o que se joga nos bistrôs (cartas, xadrez) e o grande jogo do espetáculo 
dramático. Havia nas cidades funções lúdicas em edifícios específicos, como os 
estádios da cité antiga, núcleo da vida social como o templo, a ágora. Havia um 
elemento lúdico que desapareceu no funcionalismo integral que era uma função 
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essencial da cité. Basta percorrer um grande conjunto habitacional para ver o que 
se procura, frequentemente, com um pouco de escrúpulo, mas tardiamente e 
exteriormente, o meio de restituir o elemento esportivo, aspecto importante, mas 
não único da função lúdica. Restituam o elemento lúdico! O jogo dentro das cités 
modernas tende a ser limitado a jogos de espetáculo, extremamente passivos. A 
função lúdica enquanto função ativa dever ser reconsiderada (LEFEBVRE, 2001a

89
, 

p. 151-152). 

 

Considerando tais premissas podemos encarar a narrativa do jogo de dominó e dos 

campinhos do jogo de futebol como a representação desse lúdico enquanto função ativa no bairro e 

na cidade. Pois a espontaneidade, a criatividade e apropriação de tempos e espaços a eles 

vinculados, estão no cerne da construção da vida social urbana que emerge na concretização da vida 

de bairro, visível nos movimentos das ruas, calçadas, canteiros ou até mesmo terrenos particulares e 

vazios.  

Destacamos que outras narrativas podem ser ainda somadas à discussão sobre o movimento 

e a efervescência das ruas do bairro. Como aquelas decorrentes de nossas observações acerca dos 

eventos ligados aos jogos de futebol da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, realizada em 

nosso país e nossa cidade. Nos dias destes jogos percorremos as ruas de Nova Descoberta e Morro 

Branco para observar, com curiosidade, como as pessoas se organizavam, como comemoravam, 

como e onde se reuniam. Queríamos conhecer o movimento da vida de bairro nesses dias, e saber se 

ruas, calçadas, canteiros estariam vazios ou se seriam espaços das festividades do dia.  

Em nossos percursos, notamos, inicialmente, que várias ruas estavam enfeitadas nas cores 

verde e amarela e muitas estavam ornamentadas com bandeirinhas e pinturas nos muros e no chão. 

No entanto, várias ruas residenciais estavam vazias de pessoas, com muitos carros estacionados, 

indicando que, possivelmente, a festa do dia se passava no interior das casas. Já em outras ruas, com 

a presença marcante de estabelecimentos comerciais, se podia notar muitos automóveis 

estacionados e mesas nas calçadas ou no interior dos bares e restaurantes preparados para o evento. 

Estas ruas eram, assim, o espaço dos automóveis (Figura 62). 

 

                                                           
89

 Tradução de Borges et al, no prelo. 
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Figura 62 - A rua como espaço do automóvel: A) a cotidianidade enclausurada, em Morro Branco; B) a cotidianidade nos 
bares e restaurantes, em Nova Descoberta 

  
Fonte: A e B) Acervo da autora, 2014 

 

Em outras ruas, porém, havia muito movimento. Pessoas disputavam espaço diante da 

televisão que estava posta na calçada ou no interior da residência, algumas estavam na varanda, bem 

perto da rua para que pudesse ser vista por todos. A comida e a bebida estavam servidas ali mesmo 

na rua. Em vários locais toda a calçada estava tomada por mesas, cadeiras, churrasqueiras, e às vezes 

podia-se ver toda a rua organizada, fechada ao movimento de automóveis e disponível apenas para a 

comemoração. A rua nestes momentos era o espaço da festa (Figura 63). 

 

Figura 63 - A rua como espaço da festa: A) a cotidianidade toma a rua em Morro Branco; B) a cotidianidade toma a calçada 
em Nova Descoberta 

  
Fonte: A e B) Acervo pessoal da autora, 2014 

 

Este exercício de observação, num dia de intensa mobilização da população da cidade, nos 

aproximou da vida cotidiana local. E através da observação do espaço vivido pudemos entrar em 

contato com situações antagônicas: por um lado vimos a população se fechar em casa e abandonar o 

espaço público, privilegiando a cotidianidade construída em torno do espaço privado, por outro lado, 

no entanto, notamos uma cotidianidade brotada em torno do espaço público, como ruas e calçadas. 

A B 

A B 
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Estes, além de significar o espaço da circulação de pessoas e automóveis, se traduziram em espaço 

da festa e de encontro. 

Nestas ruas e calçadas tomadas de pessoas, espaços e tempos foram compartilhados em 

torno de um mesmo objetivo. E como espaço vivido, estas ruas e calçadas demonstraram a 

espontaneidade do encontro e da comemoração. Esses espaços foram então apropriados, escapando 

da lógica da dominação do lucro e do mercado pensado pelos bares e restaurantes para 

comemoração do evento. O encontro e a comemoração foram mais importantes que o lucro 

prometido. E nas ruas desertas, onde estão apenas carros estacionados, o vivido se enclausurou no 

espaço privado e escapou à observação de quem passava por ali.  

Ora, todos os sujeitos colocados nessas situações, as pessoas nas ruas e calçadas, aquelas dos 

bares e restaurantes, ou ainda aquelas enclausuradas em suas casas, experimentaram com certeza 

emoções em torno de um objetivo coletivo: ver seu país ser campeão mundial de futebol. Mas os 

espaços e tempos da cidade enquanto instância do coletivo e do político se perderam quando apenas 

a razão e a lógica abstrata e racional do individual e do mercado se sobrepôs sobre o vivido e o 

espontâneo. Assim, na rua vazia, tomada apenas pelos carros, a cidade mostrou sua face 

individualizada e particularizada.  

Por outro lado, consideramos que aqueles que prepararam suas ruas e calçadas para o 

evento e para a festa o fizeram de forma bastante criativa. A decoração, a arrumação das mesas e 

cadeiras, a cobertura em plástico para proteção da chuva e do sol, a churrasqueira na calçada, 

simbolizaram uma organização advindo do diálogo e do acordo entre os participantes.  

Nesse contexto, nos reportamos ao jogo de dominó e ao jogo de futebol como elementos 

importantes na discussão sobre a vida de bairro, fundamentada em elementos de aproximações 

interessantes entre os antigos núcleos de ocupação, ao mesmo tempo também que nos dirigimos às 

particularidades e individualidades relacionadas ao processo de desenvolvimento e de inserção dos 

dois núcleos na cidade e a consequente influência dessa dinâmica na constituição da vida social 

urbana. 

A partir desta realidade nos deparamos com espaços e tempos de um vivido criativo e 

resistente, que se revela numa faceta importante e significativa das ruas do bairro: a da coletividade 

e da convivência. Isto num momento em que os espaços públicos de nossas cidades perdem seu 

significado como espaço do coletivo, do encontro e da troca, sendo substituídos por novas 

experiências que privilegiam os espaços privados e semi-públicos, como o interior das residências, 

shoppings centers e buffets de festas. 

Por isso, nossa inquietação com os movimentos observados em determinadas ruas do bairro. 

Pois nestas os moradores ser reúnem e alimentam redes de convivência e de sociabilidades que 

ajudam a construir o bairro enquanto espaço de significado coletivo e compartilhado. Daí a 
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importância dos movimentos que observamos também em outros momentos da cotidianidade 

vivida.  

Momentos, por exemplo, em que as calçadas se transformam em espaços da conversa entre 

vizinhos, da roupa para enxugar, do encontro para jogos, da demonstração de crenças. Ou que os 

canteiros se transmutam em espaços onde bancos e mesas são construídos para jogos e bate-papos 

no fim de tarde. Ou que as ruas se tornam os espaços da comemoração, da reunião, da brincadeira 

entre velhos conhecidos, vizinhos e amigos (Figura 64). 

 

Figura 64 - A rua como espaço de sociabilidade: A) a calçada do encontro e do bate-papo no fim da tarde; B) O canteiro das 
relações de afinidade e de vizinhança; C) a rua da comemoração 

   
Fonte: A) Acervo da autora, 2013; B) Acervo da autora, 2012; C) Acervo particular de Ary Gomes 

 

Consideramos assim que estas narrativas das ruas apresentam usos e significados da relação 

dos moradores com os espaços públicos, compondo uma leitura da forma como a população local 

vive e de como essa cotidianidade relaciona-se com espaços e tempos de uma história que é local e 

também global, que é atual e também passado, individual e coletiva, mesclando-se numa realidade 

em que convergem temporalidades diferentes como anúncio do conflito próximo/distante, 

moderno/tradicional, apropriado/dominado. 

Ideias estas apresentadas na observação de outros aspectos do movimento e da fluidez das 

ruas do bairro. Pois, em algumas ruas percebemos a presença marcante do automóvel – sinônimo do 

moderno como concebido, dominante, programado – convivendo com carroças – sinônimo do 

tradicional como vivido, dominado, criativo. Carro e carroça convivem e disputam a rua (Figura 65), 

mostrando temporalidades diferentes, espaços e tempos de variados usos, aspectos de uma 

modernidade que, segundo esclarece Martins (2012, p. 20) “anunciam a historicidade do homem 

nesses desencontros de tempos, de ritmos e de possibilidades, nessas colagens”. 
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Figura 65 - Os tempos cíclicos e lentos do carroceiro por Nova Descoberta e Morro Branco: A) o carroceiro esperando 
trabalho; B) a carroça estacionada na calçada; C) o ir e vir sem pressa pelas ruas 

   
Fonte: A) Acervo pessoal da autora, 2012; B) Acervo pessoal da autora, 2014; C) Acervo pessoal da autora, 2013. 

 

A carroça está para o tempo cíclico e lento, como o automóvel para o tempo linear e rápido. 

O automóvel marca os novos tempos do bairro, quando seus núcleos de ocupação inicial, já 

consolidados enquanto área do tecido urbano expandido e como espaços de identidade urbana, se 

inserem nos ritmos e necessidades do urbano em produção. Já a carroça representa o antigo e o 

tradicional que ainda resiste, sobrevivendo porque inserido na vida cotidiana de muitos moradores: é 

instrumento de trabalho, é parte da casa e da calçada, é contraponto à falta de tempo. Por isso a 

carroça e o carroceiro fazem parte da paisagem local, estando presente em eventos, nas calçadas das 

residências e nas ruas menos movimentadas do bairro. 

Assim, nos espaços públicos do bairro, sobretudo nas ruas com suas calçadas e canteiros, 

espaços e tempos se revelam e anunciam uma realidade de contrastes, que são atuais e históricas, 

produzidos dialeticamente nos conflitos e impasses de desenvolvimento da sociedade capitalista no 

encalço da modernidade. Modernidade esta que, conforme afirma Martins,  

 

se propõe muito mais como estratégia de compreensão e de administração das 
irracionalidades e contradições da sociedade capitalista do que como disseminação 
ilimitada da racionalidade ocidental e capitalista. O que se propõe à vida de todos 
os dias do homem contemporâneo não é essa racionalidade ilimitada, mas seus 
problemas, sua inconclusividade, suas dificuldades. O homem comum tem que 
descobrir e inventar caminhos para superá-las (MARTINS, 2012, p. 20). 

 

Irracionalidades e contradições da sociedade capitalista que se refletem em momentos da 

cotidianidade da vida de bairro em ebulição, quando a rua, por exemplo, pode ser considerada o 

espaço da festa e do encontro, do uso e da apropriação, também da circulação e do estacionamento, 

do vazio e do medo. Espaço de eclosão de diferentes temporalidades como manifestação das 

alienações e frustações, resistências e criatividade que acompanham o homem moderno. Ideias que 

transparecem na relação de apropriação e dominação da rua enquanto espaço público pela 

população.  

No contexto em discussão, vejamos mais uma narrativa das ruas. As construções mais antigas 

do núcleo de Nova Descoberta são marcadas por uma tipologia simples, onde a porta da frente da 
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casa faz comunicação direta com a calçada. Nesta casa não há espaço para a garagem dos carros. O 

que gera situações conflituosas entre o público e o privado como indicação das alienações e 

frustações, criatividade e possibilidades da vida cotidiana. Observemos a Figura 66, postas a seguir:  

 

Figura 66 - A e B) A calçada como espaço privado: a garagem criada, em Nova Descoberta 

  
Fonte: A e B) Welson Lima, 2014 

 

Se a casa não possui a garagem para o carro, a calçada se transforma nessa garagem. E avisos 

– como ‘É Proibido Estacionar’ – são colocados pelo morador para que outras pessoas não 

estacionem seus carros em frente à sua casa, na rua e na calçada, tirando, portanto, o direito ao 

dono da casa de estacionar seu próprio carro. O que nos parece?  

Num primeiro entendimento que a calçada deixa de ser um espaço público para se 

metamorfosear em espaço privado, ela não pertence mais à coletividade, deixa de ser espaço de 

todos para pertencer a um único indivíduo, que delimita regras acerca de seu uso. Nesse momento 

ela deixa de ser espaço e tempo apropriado para ser dominada, privatizada, alienada enquanto 

propriedade particular. E por isso, espaço de conflitos entre os moradores. 

Num segundo entendimento – que não anula o primeiro, mas a ele se soma – podemos 

afirmar que o dono da casa demonstra com esse gesto o seu desejo de participar de uma sociedade 

moderna, posta em um de seus símbolos mais fortes: a do consumo de mercadorias como sinônimo 

de status e valorização. O gesto, traduzido na privatização de um espaço público, demonstra o desejo 

e a alienação de um indivíduo em participar da Modernidade anunciada. A sua vida cotidiana 

continua a acontecer na casa simples que sempre morou, mas há o prazer de experimentar a 

modernidade através da posse de um bem: o carro. Uma evidência e uma certeza das novas 

necessidades criadas no interior da vida privada, como explica Lefebvre ao mostrar que 

 

A necessidade se tornou necessidade disto ou daquilo desperdiçando a 
espontaneidade fundamental sem alcançar a individualização do desejo. O 
processo não é menos irreversível. Várias opiniões foram tomadas (por exemplo, 
nisso que concerne o papel e a importância do automóvel!). Crescimento das 
necessidades, alienação do desejo, nós dizemos anteriormente. Nós precisamos 
aqui o sentido dessa fórmula: necessidade exterior das necessidades, acaso das 
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satisfações, a vida privada permanece o lugar e o laço dessas necessidades e 
satisfações separadas (LEFEBVRE, 1961, p. 92). 

 

O conjunto destas narrativas aponta para uma reflexão sobre a vida de bairro local, 

mostrando que a vida cotidiana que a ela está atrelada se transforma continuadamente a partir das 

mudanças que acometem a cidade em sua plenitude. Começando pelo fato inquestionável de que 

agora não temos dois núcleos de ocupação isolados entre si e separados do tecido urbano existente. 

Pelo contrário. Temos dois antigos núcleos de ocupação plenamente inseridos na cidade expandida, 

territorialmente ligados, e ainda aglutinados na ideia de um bairro institucionalizado e delimitado na 

nova cidade em produção.  

Uma cidade que, a partir de transformações econômicas e sociais aqui anteriormente 

discutidas, tem expandido seu tecido urbano, abocanhado áreas antes suburbanas e rurais, e 

explodido em periferias que se consolidaram como bairros. No caso de Nova Descoberta, não um 

bairro isolado e distante das novas centralidades urbanas, mas muito próximo dos novos arranjos e 

eventos do espaço urbano produzido. 

Constatações que nos remetem, portanto, a nova realidade socioespacial do bairro e sua 

repercussão na vida cotidiana de seus moradores. Daí a emergência dos dilemas e das encruzilhadas 

da vida de bairro, que ora se perde e se esvai, ora resiste e se fortalece. Situação anunciada nos 

novos dilemas enfrentados em seus núcleos de vida social, onde indivíduos enfrentam, por exemplo, 

o medo ou estigma da violência e da insegurança pública, que os leva a se fechar em casa; a atração 

desmedida da televisão e das lanhouses, que atrai adultos, jovens e crianças para sua programação 

diária e suas redes sociais; os novos papéis exercidos pela mulher, que agora trabalha fora e tem 

menos tempo para as conversas com as vizinhas ou o passeio com os filhos pelas ruas. 

Ao mesmo tempo, no entanto, a possível resistência que se revela ainda na permanência do 

tradicional jogo de dominó na calçada e na praça e no jogo de futebol no campo local e na rua, como 

uma evidência de que a calçada, a praça, o campo de futebol e a rua são núcleos de vida social 

importantes na construção da vida de bairro local. 

Da mesma forma, os espaços escolhidos pelos vendedores de rua, de tapioca ou de pastel, 

por exemplo, se transformam em pontos de encontro dos moradores em seus percursos diários, indo 

para as paradas dos transportes coletivos, para a escola, para o trabalho, para um passeio. Revelando 

sociabilidades entre clientes e vendedores, ambos moradores locais (Figura 67). 
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Figura 67 - As calçadas dos encontros e das trocas na rua movimentada, na Av. Djalma Maranhão, em Nova Descoberta: A) 

a vendedora de tapioca na parada do ônibus; B) o vendedor de pastel na esquina, ao lado do supermercado 

  
Fonte: A e B) Acervo da autora, 2015 

 

Nesse contexto, ressaltamos também, no âmbito da vida de bairro construída, a capacidade 

de atração e de acolhimento das mercearias, bodegas, barzinhos. Pois estes reúnem as pessoas, 

unindo-as em torno de um mesmo objetivo e de uma mesma alegria, aquela do encontro, da 

conversa e da satisfação das necessidades diárias de sobrevivência. Por isso o tempo desprendido 

não apenas para suprir necessidades biológicas do corpo, como comprar comida para as refeições 

diárias. Mais do que isso, estes núcleos de vida social alimentam os encontros, as conversas e as 

relações de confiança que regem os laços e as redes do vivido, expressas, por exemplo na compra 

pelo fiado.  

Daí apontarmos as mercearias e as bodegas como núcleos de vida social. Espaços onde 

cabem banquinhos e cadeiras em suas calçadas para as conversas despreocupadas entre as compras 

anotadas no caderno do fiado, para se pagar no fim do mês quando sai o salário (Figura 68). Além 

disso, pensemos nos trajetos dos moradores entre suas casas e estas mercearias, onde ruas e 

calçadas permitem também a cotidianidade experimentada entre encontros com vizinhos e velhos 

conhecidos. Ou seja, como núcleos de vida social, estes espaços de compras e de trocas permitem 

também, cotidianamente, a construção da vida de bairro. 

 

Figura 68 - As mercearias e bodegas como núcleos de vida social: A) o banquinho para as conversas entre conhecidos, em 
Nova Descoberta; B) as cadeiras em frente a mercearia, em Morro Branco; C) o caderno do fiado dos clientes de confiança, 

em Morro Branco 

   
Fonte: A) Acervo da autora, 2013; B e C) Acervo da autora, 2014 
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Outros espaços de trocas e de encontros importantes na dinâmica da vida de bairro em Nova 

Descoberta e Morro Branco são os bares e os restaurantes que se multiplicam pelo bairro. Estes 

estão, muitas vezes, em avenidas e ruas movimentadas, como na Av. Norton Chaves, em Nova 

Descoberta, e na Av. Xavier da Silveira, em Morro Branco, points bem frequentados no fim de 

semana. Mas podem também estar em vias mais tranquilas, como o Churrasquinho do Pedro, na Av. 

Brigadeiro Gomes Ribeiro, em Morro Branco, ou o Bar do Certo, na Rua Claudionor de Andrade, em 

Nova Descoberta. 

Sobre estes pontos de encontro, algumas diferenças, no entanto, merecem ser ressaltadas. 

Como o fato de que há aqueles pontos mais frequentados por forasteiros, pessoas que visitam o 

bairro apenas para estar em tais locais. Por outro lado, há aqueles que são visitados pelos próprios 

moradores, que os veem como um espaço mais próximo, não pela pequena distância territorial 

apenas, mas pelo conhecimento e pelo acolhimento do local (Figura 69). 

 

Figura 69 - Bares como espaços de trocas e de encontros: A) em Morro Branco, o Churrasquinho do Pedro, espaço de 
moradores e forasteiros; B) em Nova Descoberta, o Bar do Certo, espaço mais frequentado por moradores. 

  
Fonte: A) Acervo da autora, 2014; B) Acervo da autora, 2016 . 

 

Apontamos também para a expressão de uma vida de bairro em permanente conflito, em 

constante possibilidade. Como nos mostra a história de um casal de aposentados que reside em uma 

área de loteamento na localidade de Morro Branco. A senhora deste casal lembra como gostava de 

sentar na calçada para conversar com as amigas, enquanto seus filhos e amigos brincavam de 

bicicleta na rua (Figura 70). Na atualidade, porém, não compartilha destes hábitos com seus netos, 

pois tem medo de andar pelas ruas e sofrer algum tipo de violência, fato que a afastou das calçadas e 

das ruas (M3). 
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Figura 70 - A e B) Na localidade de Morro Branco, entre um conjunto e um loteamento, crianças aproveitam para andar de 
bicicleta pelas ruas, na década de 1990 

  
Fonte: Acervo particular da Família do Sr. João Neto 

 

Os hábitos e atuais receios vivenciados pela senhora em destaque estão no cerne da 

cotidianidade experimentada, como indício da construção e da consolidação da vida de bairro e da 

identidade local, como uma oportunidade de compreensão da vida social urbana na 

contemporaneidade, em suas contradições e possibilidades.  

A publicização e a concretização da vida de bairro que se revela a partir dos espaços e 

tempos da vida social urbana em suas contradições e possibilidades cotidianas, se apresenta nestas 

narrativas das ruas e seus movimentos, como indício das relações sociais que se materializam 

concretamente no espaço, como sinaliza Carlos ao evidenciar que, 

 

as relações sociais têm concretude no espaço, nos lugares onde se realiza a vida 
humana, envolvendo determinado emprego de tempo que se revela como modo 
de uso do espaço. Essa é uma característica da vida humana, além de condição da 
reprodução que se realiza, envolvendo dois planos: o individual (que se revela, em 
sua plenitude, no ato de habitar) e o coletivo (plano da realização da sociedade). A 
relação espaço e tempo se explicita, portanto, como prática socioespacial no plano 
da vida cotidiana, realizando-se à maneira de modos de apropriação (o que envolve 
espaço e tempo determinados) (CARLOS, 2001, p. 213). 

 

 Contexto teórico e empírico de investigação a ser também esmiuçado no item a seguir, que 

se reporta à dialética da vida social como parte integrante da realidade urbana em construção. Como 

mais uma estratégia de elucidação da vida de bairro em estudo. 

 

5.2 A DIALÉTICA DA VIDA SOCIAL  

 

Tenho saudade do São João, toda rua tinha 
quadrilha, a gente assava milho, dançava 
quadrilha... 

(M15) 
 

A B 



275 
 

A festa na rua, aberta a comunidade, só tem duas 
alegrias: quando começa, porque está realizando 
um sonho, e quando termina, e tudo deu certo...  

(M5) 
 

No item anterior tecemos considerações acerca de algumas narrativas reveladoras da vida de 

bairro. Para isso, mostramos a rua em seus movimentos, como condição e produto da cotidianidade 

experimentada por moradores locais. Já neste item propomos dar continuidade e aprofundar essa 

discussão sobre a vida de bairro, a partir agora de uma reflexão que se paute na dialética da vida 

social em construção. Para isso discutiremos as possibilidades e os impasses de algumas práticas 

cotidianas ligadas a alguns momentos de festas, comemorações, eventos e reuniões, os quais 

aproximam e unem os moradores, amadurecendo laços de vizinhança e sentimentos de identidade 

local.  

O foco do debate é a análise das contradições que cercam esses momentos, vivenciados e 

constituídos entre o moderno e o tradicional, o urbano e o rural, o novo e o velho, o valor de uso e o 

valor de troca, focando a vida social quando espontânea e/ou programada, apropriada e/ou 

dominada, em suas repercursões na construção do bairro e da vida de bairro.  

Por isso começamos o item nos reportando às falas de dois moradores sobre a festa do São 

João. A primeira fala se reportando, de forma nostálgica, às antigas festas de São João e suas 

quadrilhas, milhos assados, fogueiras, bandeirinhas, mostrando estas como momentos de celebração 

que ocorriam em várias ruas do bairro (Figura 71). 

 

Figura 71 - Em Nova Descoberta, a rua como espaço da festa e da reunião: o São João e suas quadrilhas 

  
Fonte: Acervo de Ary Gomes, aproximadamente nos anos de 1980. 

 

Já na segunda fala percebemos a alegria, mas também a lamentação e a angústia de 

organizar, nos dias atuais, uma festa de São João. Afinal, segundo o relato do morador que é 

organizador de festas de São João, estas não são mais tão tranquilas, há um preocupação iminente 

com a questão da segurança, que deixa sempre preocupado e nervoso. Isto aliado ao fato de que as 

festas não mais se restringem aos moradores locais, mas aos inúmeros forasteiros que são atraídos 
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para a festa. Daí o mesmo morador relatar que, depois de anos organizando a festa, pretende deixar 

de realizá-la. 

Ora, o São João é uma Festa que resiste em Nova Descoberta e Morro Branco, mesmo que 

não tenha a dimensão de outrora, como demonstra a fala do início do item, e mesmo sobre algumas 

roupagens e preocupações novas, como destaca a segunda fala. Ela possui uma simbologia 

importante na cultura do Brasil e da região Nordeste, sendo uma manifestação cultural que ainda é 

marcante na realidade atual.  

Nesse contexto, nos remetemos aos estudos de Chianca (2006) sobre as Festas de São João 

em Natal, pois a autora as analisa como uma festa popular que acompanhou a urbanização da cidade 

e não desapareceu, foi se reinventando a partir dos novos contextos sociais e econômicos da cidade. 

Nessa dinâmica alguns símbolos da festa resistiram, com a canjica, enquanto que outros se 

perderam. Segundo a autora (2006, p. 27): “vivida como tradição, o São João é uma festa popular 

que revela, ano a ano, a dinâmica da vida política, econômica e social da cidade. Festa do interior, o 

São João reinventa ano a ano o rural, cujos habitantes são representados no espaço urbano pelo 

migrante”. 

Um dos seus símbolos mais proeminentes é a fogueira, acesa nas vésperas do dia de Santo 

Antônio, São João e São Pedro, como uma evidência de uma celebração de outrora eminentemente 

rural que representava e celebrava as antigas colheitas, especialmente do milho. Como afirma 

Chianca (2009), “nos cultos pagãos, o fogo era usado para espantar os demônios do frio, da fome e 

celebrar a colheira, momento em que as pessoas dançavam ao seu redor. A fogueira também é 

associada ao nascimento de João”, daí suas raízes pagãs e religiosas, pois a própria expressão 

“Acende a fogueira, João nasceu! ”, é assim explicada pela autora (2009):  

 

parece canto de festa junina, mas foi uma ordem dada por Isabel assim que deu à 
luz, naquele 24 de junho. Conta a tradição popular que o fogo foi a forma de 
comunicar o parto à sua prima, Maria, que estava em outro ponto do vale. Maria 
também estava grávida: seis meses depois, era a vez de Jesus vir ao mundo. 

 

Nas cidades, em época das Festas Juninas, a fogueira se mostra como um resquício de 

antigos São Joãos, sobrevivendo apesar das grandes mudanças urbanas e de não ter vez e espaço na 

cidade. A fumaça que exala em sua queima, as cinzas que deixa nas ruas e calçadas, e até o fato de 

que, sobre o asfalto, o fogo o destrói, são motivos para negar e não tolerar as fogueiras urbanas. Mas 

as tradições persistem e são observadas no período junino pelas ruas dos núcleos de Nova 

Descoberta e Morro Branco. Ali moradores resistem e acendem suas fogueiras, enfeitando suas ruas 

para a festa, especialmente aquelas calçadas por paralelepípedos (Figura 72). 

 



277 
 

Figura 72 - A permanência da fogueira de São João pelas ruas: A e B) em Morro Branco; C) em Nova Descoberta 

   
Fonte: Acervo da autora, 2014 

 

Para entender esse contexto de contradições e dilemas entre o novo e o velho, o rural e o 

urbano de uma celebração como as Festas Juninas, teceremos considerações sobre dois Arraiás bem 

conhecidos, o Arraiá do Pinto (M5) e o Arraiá do Arroxonó (M6). O primeiro, ocorrido no núcleo de 

Morro Branco, completaria 30 anos de existência em 2015, mas parou nos 29 anos. Já ocorreu na Av. 

Antônio Basílio, em frente à casa dos Padres e depois ficou na Rua Sebastião Pinto, na localidade de 

Morro Branco. A festa tinha show de músicas, quadrilha improvisada e venda de bebidas e comidas 

típicas. 

O motivo principal alegado pelo organizador para o término da festa foi a violência e a 

insegurança que acometem este tipo de festa nos últimos anos. Por isso a referência às suas palavras 

no início do item, quando relatou que apenas que dois momentos estavam lhe dando satisfação na 

organização do Arraiá: o início, como a hora da realização pessoal, e o final, como a hora da certeza 

de que tudo deu certo. Por isso, para ele, a festa se transformou em um momento angustiante e não 

prazeroso. 

Segundo afirma ainda, além do medo da violência, outras questões estavam dificultando a 

organização do Arraiá como festa de rua. Pois, para aprovação e realização da Festa junto à 

Prefeitura Municipal é necessário a abertura de um processo na SEMURB contendo os seguintes 

documentos: um Projeto da Festa autorizado por um Engenheiro do CREA, uma Vistoria do Corpo de 

Bombeiros, um Parecer de um Eletricista, um Ofício da Polícia Militar, uma Solicitação da presença da 

Polícia, uma ART Autorização da Capitania das Artes para uso do espaço público por uma atividade 

cultural. Caso contrário, a festa torna-se irregular e pode ser cancelada já na sua execução.  

Em 2011, por exemplo, o organizador teve problemas com a documentação, e somente pode 

realizar a festa com todos os documentos autorizados, quinze dias após a data prevista. Até mesmo o 

horário das Festas é regulamentado, que devem ocorrer somente nos seguintes horários: quintas e 

sextas até as 24 horas, sábados até as 02 horas e domingo até as 24 horas. Uma regra nova, pois, 

segundo afirmou o organizador, em anos anteriores as festas iam até 08 horas da manhã e não 

ocorriam problemas. Hoje, no entanto, a regra torna-se necessária já que, quanto mais tempo de 

festa, mais arriscada ela se torna.  

A B 
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Agora pretende organizar festas menores, com outro estilo. Como uma seresta, por exemplo, 

que seja voltada para as pessoas da própria rua e amigos, pois a culpa de inúmeros problemas 

enfrentados não foi da vizinhança, pelo contrário, sempre teve apoio da comunidade. Mas foram 

causados por pessoas de fora, especialmente jovens, que dão muito trabalho, não respeitam as 

regras e tornam a organização muito mais complicada.  

Já o Arraiá do Arroxonó ocorre há dezoito anos no núcleo de Nova Descoberta. Já aconteceu 

na Av. Djalma Maranhão, na Praça de Potilândia (já no bairro de Lagoa Nova), na R. Nelson Matos, na 

R. Sinval Moreira, na R. Raimundo Brasil, na Av. Xavier da Silveira, e em 2015 foi na R. Auris Coelho, 

entre o muro do Batalhão e um Condomínio residencial particular (Figura 73).  

 

Figura 73 – A e B) As novas festas juninas e suas marcas: o Arraiá do Arroxonó, em Nova Descoberta 

  
Fonte: A e B) Acervo de morador local (M6), aproximadamente na década de 2000. 

 

A festa tem quadrilha tradicional, apresentações culturais, shows, barracas de bebidas, e a 

Quadrilha do Arroxonó, que já ganhou troféus em apresentações diversas. A festa dura três dias, na 

sexta e no sábado ocorre até uma hora da madrugada e no domingo até meia noite, sendo que dela 

participam, segundo o organizador, moradores, turistas, pessoas de outros bairros e de municípios 

do interior.  

As maiores dificuldades para sua realização são a falta de patrocínio e o medo da insegurança 

e da violência. A organização dá muito trabalho, pois é preciso montar o projeto e preparar 

documentos em diferentes órgãos públicos. Em 2014 houve a morte de um jovem durante a festa, 

fato muito preocupante. Já em 2015, houve um reforço no policiamento e não ocorreu nenhum 

problema grave. Segundo o organizador, um ponto positivo da festa em 2015 foi o fato de ter 

ocorrido ao lado do Batalhão, pois isso inibe e intimida aqueles que querem roubar ou fazer 

confusão.  

Pensamos nas diferenças entre a realização destas novas festas de São João e aquelas de 

outrora. Nos dois exemplos atuais, vemos a necessidade de um planejamento minucioso da Festa, 

uma programação e uma abertura da festa àqueles que não são moradores, ou seja, a festa agora 

está para além da cotidianidade experimentada. Ela não é somente o momento do encontro, da 
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sociabilidade e da comemoração entre vizinhos e conhecidos locais, uma celebração de antigos ritos, 

mas uma festa programada que atrai forasteiros e enfrenta problemas urbanos, como a insegurança 

e a violência. 

Daí o organizador da primeira Festa desistir de realizá-la e propor uma outra comemoração, 

mais voltada para o encontro com seus amigos e vizinhos. E, por isso, a dificuldade do segundo 

organizador de encontrar um local adequado para a Festa, pois há resistências da população local 

quanto a sua realização em frente as casas onde moram. Os próprios moradores têm medo da 

violência e temem que a Festa do São João traga violência a suas vidas.  

E se estas são eventos que ocorrem mais esporadicamente, em datas previstas em 

calendário, pensemos outros elementos mais corriqueiros do bairro. Como a dinâmica das 

organizações comunitárias, as quais se destacam Associações de Moradores, Clubes de Mães, Clubes 

de Idosos, Centros Sociais, Conselhos Comunitários. Estes muitas vezes ligados à Igrejas e a presença 

de lideranças locais, reunindo indivíduos a partir de vínculos e afinidades comuns. 

Estas organizações populares nos inquietaram, pois notamos que podem exercer papéis 

relevantes na eferverscência da cotidianidade local. Seja por motivar o encontro e a sociabilidade 

entre moradores, quanto por potencializar o movimento popular frente aos problemas enfrentados, 

lançando-os em debates e possíveis mobilizações em busca de encaminhamentos para os problemas 

comuns. 

No âmbito das contradições que marcam a produção do espaço urbano e a construção do 

bairro, nos chama a atenção a carência das condições de vida que acompanharam a ocupação inicial 

dos dois núcleos iniciais do bairro em estudo, e a existência de organizações que, vinculadas à Igreja, 

estiveram atreladas a essas contradições pelas ações de socorro empreendidas, como o Centro Social 

Celso Sales, em Morro Branco, e o Centro Social Francisco Ferro, em Nova Descoberta. Sendo que o 

primeiro continua a exercer suas atividades no bairro, especialmente em Morro Branco e o segundo 

não mais existe, mas está representado na presença da igreja católica. 

Por que esse contexto nos auxilia na discussão sobre as atuais organizações sociais no bairro? 

Porque o atual quadro social e político destas organizações está vinculado a processos anteriores de 

discussão sobre a forma como se estruturou a mobilização social e política dos moradores locais. 

Levantando uma realidade contraditória que não nasceu hoje, mas que se consolidou num processo 

histórico: de um lado a atuação política e mobilizadora de determinadas organizações populares que 

desempenharam papéis ativos e críticos nas discussões e nos encaminhamentos coletivos dos 

problemas, e de outro lado a carente expressividade política e social de outras organizações do 

bairro, que ligadas à práticas assistencialistas e de pouco impacto na discussão dos reais problemas 

existentes, podem ter fragilizado a articulação dos movimentos sociais locais.  
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Podemos falar de experiências mais emancipadoras de organização popular no bairro, como, 

por exemplo, a atuação mais politizada de jovens ligados à Igreja Católica e a uma Associação local 

em Nova Descoberta, no fim dos anos de 1980, período de abertura política no país e emergência de 

movimentos populares mais atuantes. Na época, uma das atividades realizadas foi um levantamento 

das condições de vida de moradores locais, montando um quadro das necessidades enfrentadas, 

para conhecimento e possível tomada de decisões pelos órgãos públicos competentes.  

Nessa ótica, também outros movimentos em Morro Branco merecem destaque, pois 

estiveram ligados ao enfrentamento de problemas ambientais e sociais, relacionados, por exemplo, a 

relação da população local com o Parque das Dunas e a ocupação indevida de áreas públicas, bem 

como a poluição e degradação da Lagoa do Jacaré. Ressaltamos que nestas questões houve um 

diálogo e uma aproximação, como veremos mais adiante, entre lideranças de Nova Descoberta e 

Morro Branco. 

Todavia, frisamos a existência e a continuidade de um trabalho assistencialista de algumas 

organizações locais, que vinculadas a representantes ou partidos políticos ligados a manutenção do 

poder do Estado, não consegue e não se propõe um projeto de emancipação e independência 

política, que poderia levar a um movimento social mais forte e consolidado. O dilema é que, por 

outro lado, parte dessas mesmas organizações promovem a interação, a convivência, a solidariedade 

entre seus membros, sendo importante como representação da coletividade local. 

Inicialmente, busquemos um aprofundamento da realidade das organizações do bairro, a 

partir das informações contidas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Associações, Centros, Conselhos, Clubes de Mães e de Idosos do bairro de Nova Descoberta 

DADOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NATAL 

ENDEREÇO E OBSERVAÇÕES 

Associação de Moradores e Amigos de Nova 
Descoberta  

R. Claudionor Figueiredo. A liderança mora em Nova 
Descoberta e a Associação fica na sua própria 
residência, na Casa Castelo. Ali funciona uma lan 
house e um Centro de Velório abertos aos 
moradores. O morador se elegeu vereador na 
eleição de 2012.  

Associação de Moradores e Amigos – AMA  R. Dinarte Mariz. A liderança mora em Nova 
Descoberta e a Associação fica na sua própria 
residência, na Casa Castelo. Ali funciona uma lan 
house e um Centro de Velório aberto aos moradores. 
O morador se elegeu vereador na última eleição. 

Centro Comunitário do Bairro de Nova Descoberta 
– CCBND 

Av. Travessa Lavosier, em Nova Descoberta.  

Associação Beneficente Assistencial de Nova 
Descoberta – ABAND 

R. Nelson Matos, em Nova Descoberta. A sede é na 
própria casa da liderança. São objetivos da 
Associação a organização do Arraiá do Arroxonó e o 
disciplinamento do trabalho dos Carroceiros.  

Creche Municipal de Nova Descoberta R. Claudionor Figueiredo, em Nova Descoberta. 
Mantida pela Prefeitura Municipal. 
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Sociedade Esportiva Cultural Claudionor (em Nova 
Descoberta) 

R. Claudionor de Andrade, em Nova Descoberta.  

Conselho de Amigos do Bairro de Nova Descoberta R. Kerginaldo Cavalcante, em Nova Descoberta 

Conselhos de Amigos de Nova Descoberta R. Amintas Barros, em Nova Descoberta.  

Conselho do Povo do Bairro de Nova Descoberta R. Amintas Barros, em Nova Descoberta. 

Conselho Comunitário de Morro Branco R. Sebastião Pinto, em Morro Branco. A sede 
funciona na residência da liderança. 

Conselho de Segurança de Morro Branco R. Velho Modesto, em Morro Branco.  

Clube de Mães Belarmino Sobral do Monte  R. Alameda das Cerejeiras, 265 ONDE?  

Clube de Mães Nossa Senhora Auxiliadora  R. Antonio Cruz, em Morro Branco.  

Grupo de Idosos Nossa Senhora de Fátima  Av. Gastão Mariz, em Nova Descoberta.  

Grupo de Idosos Maria do Socorro Santos (fora do 
Bairro) 

R. Senador Salgado Filho, s/n 

Grupo de Idosos Maria do Socorro Santos (fora do 
Bairro) 

R. Francisco Ferreira de Lima, 277 

Grupo de Idosos São Vicente de Paula  R. Antonio Cruz, em Morro Branco.  

DADOS OBTIDOS EM PESQUISA DE CAMPO ENDEREÇO E OBSERVAÇÕES 

Clube de Mães Maria Clotilde de Macedo R. Gov. Dinarte Mariz, ao lado da Igreja Católica, em 
Nova Descoberta. 

Grupo de Idosos São Geraldo R. Raimundo Brasil, por trás da Igreja Católica, em 
Nova Descoberta. 

Centro Social Celso Sales R. Antonio Cruz, em Morro Branco. Tem sede 
própria. 

Associação Santo Afonso Maria de Ligório R. Nelson Matos, em Morro Branco. A liderença 
mora em outro bairro e por isso aluga uma casa para 
ser a sede da Associação. 

Associação Potiguar em Defesa da Cidadania – 
APDC 

R. Tarcísio Galvão, em Morro Branco. As reuniões da 
Associação acontecem na praça da Av. Brigadeiro 
Gomes Ribeiro ou num Biffet particular de Festas. 

Núcleo Ecológico de Morro Branco – NEMB A sede já foi na Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, mas 
hoje está no IFRN. A liderança do núcleo mora em 
Morro Branco e realiza reuniões e mobilizações do 
núcleo na praça local. Realiza diferentes ações de 
cunho ambiental e social. 

Grupo de Jovens de Morro Branco Igreja-capela São Geraldo. 

Grupo de Jovens de Nova Descoberta Igreja Sagrado Coração de Jesus. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2007; Pesquisa de campo 

 

As informações acerca das organizações do bairro, mostram que no bairro como um todo há 

um total de vinte e cinco organizações, distribuídas como Associações, Centros, Conselhos, Clubes de 

Mães e Grupo de Idosos, sendo treze em Nova Descoberta, nove em Morro Branco e três com 

localização imprecisa.  

Visitamos e conversamos com moradores em algumas dessas organizações. E notamos, de 

um modo geral, diferenças e semelhanças entre elas. Percebemos que algumas tem um caráter mais 

tradicional e religioso, ligado à Igreja Católica e ao Movimento de Natal, da década de 1960. Neste 

grupo estão, por exemplo, o Centro Social Celso Sales, o Grupo de Idosos São Geraldo, a mais nova 

do grupo, a Associação Santo Afonso Maria de Ligório (Figura 74), além do Clube de Mães Maria 

Clotilde de Macedo.  
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Figura 74 - Algumas organizações sociais do bairro, de caráter mais religioso, e seus momentos: A) oração e fé nas tardes no 
Centro Social Celso Sales; B) aulas de artesanato no Grupo de Idosos São Geraldo; C) curso de pintura na Associação Santo 

Afonso Maria de Ligório 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2015 

 

Nestas há encontros semanais entre os participantes, que rezam, fazem artesanato, 

planejam atividades na Igreja e bazares, comemorações no dia das Mães e no Natal, por exemplo. 

Todas tem sede própria e o Centro Social Celso Sales, um prédio já antigo, é espaço de reuniões de 

outras organizações do bairro, funcionando também como local de velórios dos participantes que 

vêm a óbito. 

Já outras organizações estão mais atreladas às ações de lideranças locais, que em sua maioria 

são moradores, e não há encontros semanais, mas reuniões marcadas esporadicamente. Dentre 

estas, algumas não possuem um prédio específico como sede, que em geral é na própria residência 

da liderança, como a Associação de Moradores Amigos de Nova Descoberta, a Associação 

Beneficente Assistencial de Nova Descoberta e o Conselho Comunitário de Morro Branco (Figura 75). 

 

Figura 75 - Algumas organizações sociais do bairro e suas sedes informais: A) a Associação de Moradores Amigos de Nova 
Descoberta; B) a Associação Beneficente Assistencial de Nova Descoberta; C) o Conselho Comunitário de Morro Branco 

   
Fonte: A) Acervo da autora, 2016; B e C) Google Maps, 2016 

 

Outras organizações utilizam escolas como sede e fazem também reuniões em praças e 

canteiros locais, como o Núcleo Ecológico de Morro Branco, que já teve sua sede nos canteiros e 

calçadas da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro e hoje está sediada no IFRN, no bairro de Tirol, tendo a 

praça Nossa Senhora das Vitórias como sede informal do Núcleo. E outra que, sendo a sede da 

Associação na residência da liderança local, utiliza não a casa de morada como local de reuniões e 

atividades, mas canteiros e praças, como a Associação Potiguar em Defesa da Cidadania, que tem 

reuniões marcadas nos canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro (Figura 76).  

A B C 

A B C 
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Figura 76 - As Associações e seus espaços de atuação: A) a praça onde se reúne o Núcleo Ecológico de Morro Branco; B) o 
canteiro que é usado como espaço de reuniões, atividades e informes da Associação Potiguar em Defesa da Cidadania, em 

Morro Branco 

  
Fonte: A e B) Acervo da autora, 2013 

 

Notamos que em algumas dessas organizações, onde se confundem a residência da sua 

liderança e a sede da entidade, há uma personalização das ações e uma confusão entre o espaço 

privado da liderança e o aspecto público de sua função. Também notamos uma carência na 

organização das atividades de algumas organizações, não havendo documentos ou registros sobre a 

atuação dessas entidades. 

Além disso, notamos, em Nova Descoberta, a importância da Igreja Católica na manutenção 

das atividades de organizações atuantes no bairro, e o quanto o conjunto destas entidades está 

localizado na área do núcleo inicial de ocupação. Havendo uma ligação próxima entre essas 

entidades mais antigas e a presença e as ações da Igreja Católica (Figura 77).  

 

Figura 77 - A Igreja Católica e as Associações locais, como Clube de Mães e Grupos de Idosos 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016 

 

Já em Morro Branco, percebemos que há também organizações na área do núcleo inicial de 

ocupação, mais voltadas às ações da Igreja Católica. Todavia, também existem aquelas mais novas, 

desvinculadas da Igreja, e mais voltadas para outras temáticas e perspectivas, como a questão dos 

espaços públicos e da problemática ambiental. É o caso do Núcleo Ecológico de Morro Branco e da 
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284 
 

Associação Potiguar em Defesa da Cidadania, ambas com história de atuação contada e observada 

nos canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro.  

O Núcleo Ecológico de Morro Branco já teve sua sede nos canteiros e calçadas dessa avenida, 

quando iniciou suas atividades, conforme mostra o relato a seguir: 

 

O Núcleo Ecológico de Morro Branco – NEMB – se propunha a uma ação conjunta 
com a comunidade e com órgãos públicos na defesa do Parque das Dunas de Natal, 
delimitando um espaço de conflito com a Reserva Ambiental: uma área desde o 
Cemitério Parque de Nova Descoberta até o Bosque dos Namorados, com destaque 
para as questões da Lagoa dos Potiguares. 
 
Assim, o primeiro núcleo ecológico da ASPOAN instalou sua base física de atuação 
junto à comunidade do bairro de Morro Branco, no espaço público situado após as 
instalações da CAERN e vizinho ao Posto do FRIGONAT, na Avenida Gomes Ribeiro 
(ASSOCIAÇÃO..., 1996). 

 

Como atividades na avenida citada, realizava o NEMB treinamento e campeonato de futebol 

infantil e juvenil, hoje efetivadas nas instalações do IFRN. Além disso, pelas demais informações do 

documento, notamos que o Núcleo está inserido numa entidade de alcance maior na cidade, a 

ASPOAN, Associação Potiguar Amigos da Natureza, com foco nas questões ambientais que dizem 

respeito, no bairro em estudo, à Lagoa dos Potiguares e ao Parque das Dunas.  

No mesmo documento tomamos conhecimento de que o NEMB, antes com sede na Av. 

Brigadeiro Gomes Ribeiro, mudou-se para as instalações do IFRN e hoje, após uma reinvindicação e 

um processo judicial junto a Prefeitura Municipal de Natal, conseguiu a aprovação e concretização da 

Praça Nossa Senhora das Vitórias, localizada na Rua Potiguarana (a qual teceremos considerações 

mais adiante), onde atua junto aos moradores em uma sede mais informal. 

Ora, na mesma Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro percebemos um outro movimento a partir dos 

anos de 2013, com as ações empreendidas pela Associação Potiguar em Defesa da Cidadania, uma 

entidade em que sua principal liderança e demais participantes residem, em sua maioria, no 

Conjunto Potiguar. Voltada, inicialmente, para discussão dos problemas da Lagoa do Jacaré, a 

Associação passou a discutir a questão da falta de segurança local, promovendo uma campanha 

junto aos moradores e aos órgãos públicos para ocupação e urbanização dos canteiros centrais da 

Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, com foco na instalação de um Posto da Polícia Militar. Até o ano 

citado, os canteiros centrais dessa avenida eram usados apenas como área de estacionamento. 

Estavam sempre vazios e não constituíam espaços atrativos para a população. Pelo contrário, as 

pessoas os viam como espaços inóspitos, e então se ‘fechavam’ em casa com receio da violência 

(Figura 78). 
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Figura 78 - Os canteiros vazios da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, antes das intervenções de 2013 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Atualmente os três canteiros, antes desocupados e servindo de estacionamento apenas, 

sofreram intervenções e estão ocupados da seguinte forma: em um deles há um Posto Policial 

inicialmente instalado em um trailer e hoje num Contêiner que foi adquirido com recursos dos 

próprios moradores e que o Estado participa cedendo os policiais e as viaturas; em outro há uma 

academia de exercícios físicos, utilizada também para reuniões, bazares, festas, aulas de dança; e no 

último canteiro um parquinho infantil. Locais que reúnem os moradores e estimulam as relações de 

vizinhança, como veremos mais adiante (Figura 79). 

 

Figura 79 - A atuação da Associação Potiguar em Defesa da Cidadania nos canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro: A) em 
um primeiro canteiro, o contêiner da Polícia Militar no Dia da Inauguração; B) em um segundo canteiro, aula de dança na 

academia ao ar livre; C) em um terceiro canteiro, a criança e sua brincadeira no parquinho infantil 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2015 

 

Percebemos que estas experiências e estes eventos ligados a ações empreendidas por 

organizações locais, foram e são importantes para a reunião e encontro dos moradores, que tanto 

discutem seus problemas comuns, como vivenciam experiências importantes no encontro com 

vizinhos e amigos. Além disso, ressaltamos as ações dos moradores na dinâmica dessas Associações, 

a partir de uma postura ativa, que atua junto à liderança local. Isto especialmente no caso da 

A B C 
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Associação Potiguar em Defesa da Cidadania e nas transformações ocorridas na Av. Brigadeiro 

Gomes Ribeiro, quando moradores locais participam dos eventos que levaram ao incremento das 

relações de vizinhança, de solidariedade e de sociabilidade, transformando a área em ponto de 

encontro de jovens e adultos (Figura 80). 

 

Figura 80 - Os canteiros ocupados da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro: A) adultos e idosos fazendo exercícios físicos; B) 
moradores organizam um bazar; C) crianças e jovens conversando 

   
Fonte: Acervo da autora, 2014 

 

Encontramos também indícios de um diálogo e de ações práticas entre organizações de 

Morro Branco e de Nova Descoberta, como estratégia de busca para encaminhamentos de 

problemas comuns ligados a problemática ambiental e social local. Conforme atesta um ofício 

circular direcionado ao Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal por representantes do 

Conselho Comunitário de Morro Branco, Conselho Comunitário de Nova Descoberta, Núcleo 

Ecológico de Morro Branco, convidando para uma reunião na sede de outra organização, o Centro 

Social Celso Sales, na década de 1990. Conforme demonstrado no fragmento textual a seguir: 

 

as Entidades Comunitárias de Morro Branco e Nova Descoberta, dando 
prosseguimento às REUNIÕES que vêm sendo feitas sistematicamente com diversas 
autoridades Governamentais, com a finalidade de encontrar soluções contra a 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, principalmente na área de saneamento, vêm convidar a 
V. Sa. para uma reunião a realizar-se na Sede do CENTRO SOCIAL CELSO SALES, sita 
a Rua Francisco Antônio Cruz, esquina com a Av. Xavier da Silveira, no dia 30.11.95, 
às 20:00 horas, Morro Branco (ASSOCIAÇÃO..., 1996, grifos do autor). 

 

Todavia, por vezes, nos deparamos também com situações de conflitos e disputas entre 

lideranças de diferentes organizações, que transpareçam, por exemplo, no uso diferenciado e 

demarcado dos espaços públicos ligados ao lazer no bairro, separando interesses, comemorações, 

festas e demarcando, por isso, novos territórios cotidianos do poder no bairro.  

Fato este constatado na Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, nos movimentos de seus canteiros 

separados por uma Lagoa local, chamada de Jacaré, por moradores de Nova Descoberta, e Lagoa dos 

Potiguares, por moradores do Conjunto Potiguar. Jacaré por uma tradição antiga de moradores de 
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Nova Descoberta que acreditavam existirem ali o animal e Potiguares pela referência ao conjunto 

habitacional construído.  

A Lagoa separa dois conjuntos de canteiros que passaram por intervenções recentemente. 

Na área ao sul, voltada para Nova Descoberta, há uma academia ao ar livre e um parquinho infantil 

junto a um monumento de uma imagem católica, Nossa Senhora de Fátima. Elementos 

providenciados por um antigo morador de Nova Descoberta, presidente da Associação de Moradores 

Amigos de Nova Descoberta, vereador de Natal desde 2012. Ali é o espaço onde seu ônibus 

particular personalizado fica estacionado e onde ocorrem várias das atividades planejadas para os 

moradores locais, como o Projeto Tarde na Praça, com brincadeiras, parques infantis, feirinha de 

artesanatos, além dos eventos religiosos.  

Na área ao norte da Lagoa, voltada para o Conjunto Potiguar, há os canteiros que já citamos 

e mostramos anteriormente, resultantes das ações da Associação Potiguar em Defesa da Cidadania – 

posto policial, academia ao ar livre, parquinho. Ali a liderança principal dessa Associação realiza suas 

reuniões com os moradores locais, planejando as atividades a serem realizadas, como bazares, 

comemorações, festas, bingos (Mapa 23).  

 

 

 

  



MAPA 23 - A Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro e duas realidades demarcadas pela lagoa: Os canteiros do Conjunto, em Morro Branco, e os canteiros da Santinha, 
em Nova Descoberta.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e IDEMA (2006). Produzido por Miss Lene Pereira 2016.

0 30 6015
Meters

Escala Gráfica

Atividades nos Canteiros da Santinha

Atividades nos Canteiros do Conjunto

±

±
Lagoa de Captação

±

Legenda

Morro/Parque das Dunas

Limite do Bairro de Nova Descoberta

Canteiros da Santinha
Canteiros do Conjunto

Limites Bairros de Natal



289 
 

Ora, notamos, em variados momentos, diferenças entre o público que frequenta os dois 

lados da Lagoa. Participamos de eventos organizados por ambas Associações e vimos como um 

público não dá conta do outro, ou seja, como várias pessoas que estão participando de um lado, não 

interagem com o outro lado. Constatação que se soma ao fato de que, na fala das duas lideranças, 

elas sentem não serem ‘bem recebidas’ no espaço que o outro frequenta.  

Evidência que também ficou clara na fala de uma moradora local, quando, ao comentar os 

dois lados da lagoa, afirmou que: “A academia de Morro Branco é melhor do que a praça da santinha, 

porque é mais povoada, tem o policiamento e tem muitas pessoas, [...] crianças, jovens [...] Lá na 

outra academia tem a lagoa de um lado e os prédios de outro, por isso é mais vazia...” (M13).  

A moradora reforçou, assim, nossa inquietação em relação aos dois lados da lagoa, que ela 

chamou de academia de Morro Branco e praça da santinha. Inicialmente já notamos, na sua fala, o 

antagonismo entre as duas áreas separadas pela lagoa, como se fossem mesmo áreas muito 

distantes e diferentes uma da outra. Além disso, a moradora entende que há um vazio no outro lado, 

que a praça é pouco frequentada.  

Realmente notamos que na dita praça da santinha, há prédios em volta e muros altos de uma 

antiga fábrica local, sendo este, portanto, mais tímido em seu movimento. Mas, percebemos o 

movimento em torno desse espaço, inclusive com moradores de Nova Descoberta e lideranças da 

Associação Moradores Amigos de Nova Descoberta. 

Também percebemos que este movimento e este antagonismo entre os dois lados da Lagoa 

tornou-se bem visível a partir de 2013 quando então alguns eventos se concretizaram. De um lado, a 

liderança da Associação Moradores Amigos de Nova Descoberta conseguiu se eleger vereador 

municipal, promovendo intervenções nos canteiros e utilizando o local para algumas de suas 

atividades junto à comunidade. Do outro lado, a Associação Potiguar em Defesa da Cidadania 

conseguiu mobilizar moradores locais em torno da necessidade de intervenções de urbanização nos 

canteiros locais, implantando inicialmente um posto policial na área e logo após a academia ao ar 

livre e o parquinho.  

Notamos, no entanto, que não houve uma aproximação e um diálogo entre as duas 

lideranças, que não conseguiram convergir em interesses e ações comuns aos dois lados da Lagoa, 

mas que trabalharam de forma apartada, convergindo somente recentemente na vontade de 

tornarem-se vereadores, visto que os dois senhores são candidatos na eleição de 2016. 

O que esta realidade, tão implicada na cotidianidade local dos moradores, nos diz e nos 

revela do Bairro e da Vida de Bairro? Primeiro que há um conflito político iminente, de interesses e 

ações conflitantes, que produz espaços separados e demarcados territorialmente, os quais 

chamamos de Canteiros do Conjunto e Canteiros da Santinha. Segundo que tal conflito reflete um 
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aspecto do antagonismo Nova Descoberta/Morro Branco, como se um lado não conseguisse ver o 

outro, dialogar com ele e interagir.  

Nesse sentido, a Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, como continuação da Rua Djalma Maranhão e 

cortada pela Rua da Saudade, reflete tanto uma ligação norte/sul entre os dois antigos núcleos de 

ocupação do bairro, quanto uma nova separação, resultante de interesses e histórias distintas. Como 

uma contradição e um conflito advindo da dinâmica de construção do Bairro e da Vida de Bairro. 

Mas, se este é um conflito a ser discutido na realidade atual do bairro, outros mais a ele são 

somados. Como as lamentações e desconfortos daquelas lideranças ligadas as organizações do 

bairro, que veem seus participantes diminuírem, especialmente quando uma nos disse que “muitas 

mulheres não vem mais participar porque preferem ficar na televisão...” (M15), numa alusão ao 

advento da televisão, da internet, das novelas, que valorizam e corporificam a vida privada, fixando 

as pessoas em suas casas. A esses elementos somamos a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, que muda o ritmo de vida da família, impedindo por exemplo que a mulher possa participar 

de determinadas atividades no bairro. 

Mas continuamos a mostrar que há resistências, resultantes da capacidade dessas 

organizações de ainda reunir os moradores em encontros que estimulam a interação, o convívio e a 

sociabilidade. Por isso elas se mostram como possibilidades interessantes acerca das experiências da 

dialética da vida social urbana, em suas possibilidades e contradições.  

Sinalizamos para o fato de que o conhecimento acerca das atividades desenvolvidas por 

essas Associações nos ajudaram a entender melhor a vida de bairro em produção, especialmente 

quando entramos em contato com um conjunto de eventos, relativos à festa do Natal, que foram 

organizadas em ruas e canteiros do bairro por algumas delas, em 2014. Estes eventos podem ser 

resumidos em quatro diferentos momentos:  

 

 um primeiro acontecido na Rua Sebastião Pinto, no núcleo inicial de ocupação 

de Morro Branco, sendo organizado pelo Conselho Comunitário de Morro 

Branco, com apoio da Associação de Moradores Amigos de Nova Descoberta. 

Ocorreu no fim de tarde, tendo como participantes muitos moradores, grande 

parte deles crianças e adultos. Houve sorteio de prêmios, distribuição de doces 

por Papai Noel e apresentações musicais (Figura 81); 
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Figura 81 - A, B e C) A festa de Natal na rua, organizada pelo Conselho Comunitário de Morro Branco, em Morro Branco 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2014 

 

 um segundo ocorrido na Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, na área do conjunto 

Potiguar, no núcleo de Morro Branco, tendo sido organizado pela Associação 

Potiguar em Defesa da Cidadania. Aconteceu durante quatro dias, geralmente 

do fim da tarde para noite. Houve apresentações musicais, desfile de Papai 

Noel em carro dos Bombeiros, distribuição de doces por Papai Noel, realização 

de oração com padre católico e reparticão de bolos e lancheiras para crianças 

(Figura 82).  

 

Figura 82 - A, B e C) A festa de Natal na rua, organizada pela Associação Potiguar em Defesa da Cidadania, no Conjunto 
Potiguar, em Morro Branco 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2014. 

 

 um terceiro havido na Rua Nelson Modesto, no núcleo de Nova Descoberta, 

tendo sido organizado pela Associação Beneficente Assistencial de Nova 

Descoberta. Ocorreu no início da noite e dele participaram crianças e adultos. 

Houve apresentações musicais e parquinho infantil montado, além de lanches 

à venda; 
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Figura 83 - A, B e C) A festa de Natal na rua, organizada pela Associação Beneficente Assistencial de Nova Descoberta, em 
Nova Descoberta 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2014 

 

 um quarto momento, ocorrido em Nova Descoberta, não foi uma festa 

propriamente dita, como nos exemplos anteriores, mas uma celebração mais 

tímida que consistiu na organização e exposição de um presépio de Natal na 

varanda de uma casa alugada pela Associação de Moradores Amigos de Nova 

Descoberta, próximo à sede desta associação. O presépio ficou exposto por 

vários dias do mês de dezembro para que os moradores pudessem contemplá-

lo. Na noite que o visitamos, notamos que duas crianças o observavam de 

perto. 

 

Figura 84 - A, B e C) A representação de antigos presépios de Natal, em Nova Descoberta 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2014 

 

Estes eventos relacionados ao Natal consistiram em momentos de Festa e de comemoração 

no bairro em sua totalidade, seja em áreas de ocupação mais antiga, seja naquelas de uma ocupação 

mais recente, como o Conjunto Potiguar. Consideramos que estão atrelados a aspectos da 

cotidianidade dos moradores, como celebração de uma cultura oriunda das crenças e dos costumes 

postos na própria história das famílias.  

As festas de Natal apresentadas mostram, assim, um aspecto da cultura local, mas vão além 

quando, vinculadas às ações de determinadas associações locais, nos mostram uma vida de bairro 

que toma conta das ruas, dos canteiros e das calçadas, reunindo moradores em torno de objetivos e 

desejos comuns. Nessa ótica, estas festas aparecem como possibilidades interessantes na vida social 

urbana em construção. 
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Por outro lado, no entanto, vemos um movimento vinculado aos interesses das lideranças 

locais, que desejam ser eleitos para o Conselho Comunitário ou para vereador do município. Ora, 

alguns detalhes nos chamaram a atenção nesses momentos, como o fato das festas terem 

representações políticas, como vereadores, que participaram e patrocinaram as atividades e 

aproveitaram a ocasião para ficarem mais conhecidos pelos moradores. Não vimos representações 

políticas nos movimentos gerados na Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, mas pelas condições 

aprimoradas das festas, com direito a carro de bombeiro e inúmeros shows musicais, acreditamos 

que a liderança teve influência junto a determinados órgãos públicos para alavancar a festa. Além 

disso, destacamos que houve uma nítida separação entre as festas, em termos de participantes, de 

lideranças, de atividades desenvolvidas, como se uma ocorresse desvinculada da outra.  

Como ponto positivo destas festas frisamos a atuação dos moradores da Av. Brigadeiro 

Gomes Ribeiro, que, em conjunto com a liderança local, teve um papel ativo na organização e na 

efetivação da festa: lembramos da senhora que arrecadou os doces para as lancheiras das crianças, 

da outra que fez o bolo a ser distribuído, do senhor que se vestiu de Papai Noel, da senhora que 

montou o presépio... ou seja, levantamos a postura ativa de muitos moradores que fizeram 

realmente a festa acontecer. Além disso, destacamos o presépio montando como símbolo da festa, 

que representa o ritual contado do nascimento de Jesus Cristo e que sempre foi presente no bairro, 

especialmente em Nova Descoberta (Figura 85).  

 

Figura 85 - A e B) Em Nova Descoberta, a rua como espaço da festa e da reunião: o Natal e seus presépios montados, 
aproximadamente nos anos de 1980 

  
Fonte: Acervo de Ary Gomes 

 

O presépio montado na acanhada varanda da casa representa, assim, um símbolo da tradição 

do Natal, que resiste e que permanece na cotidianidade local, mesmo que tenha uma plateia 

acanhada de duas crianças contemplando-o. Dessa forma, temos o presépio como o antigo que 

persiste em permanecer presente no bairro. 

Mas o bairro continua a se reinventar. E um aspecto dessa renovação é a chegada do grupo 

teatral Clowns, que instalou um Barracão em Nova Descoberta para seus ensaios e espetáculos. O 

grupo realiza atividades pelas ruas do bairro, faz apresentações e convida os moradores a participar, 
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como anúncio de um novo momento de festa e de celebração. Uma novidade que difere das festas 

mais tradicionais, organizadas pelos próprios moradores, por associações locais ou por igrejas, 

marcando, portanto, o convite e a expressão da cultura no bairro. 

 

Figura 86 - Clowns Companhia de Teatro: A) o barracão montado; B e C) as festas nas ruas 

   
Fonte: A, B e C) Welson Lima, 2014 

 

E com intuito de apreendermos melhor a vida de bairro investigada, pensemos outro aspecto 

importante e de grande visibilidade no campo empírico em estudo, estando também relacionado a 

atuação das organizações sociais: as igrejas locais, sejam estas católicas, evangélicas e espíritas. 

Em relação às igrejas católicas, já afirmamos que o bairro está inserido na Paróquia de Morro 

Branco, o que inclui a Igreja Sagrado Coração de Jesus, e as capelas de Nossa Senhora das Vitórias, de 

São Geraldo e de Santo Antonio, loalizada na Creche/Escola Casa da Criança. Sendo que os 

Evangélicos são representadas por cinco igrejas e os centros espíritas são dois, um localizado no 

núcleo de Nova Descoberta e outro em Morro Branco. 

Estas igrejas ajudam a construir cotidianamente a realidade da vida de bairro em Nova 

Descoberta e em Morro Branco. Elas aproximam as pessoas, reúnem os vizinhos e os convidam a 

participar das Associações, estando presentes não apenas simbolicamente no prédio da Igreja, mas 

nos eventos organizados nas ruas e calçadas (Figuras 87 e 88). 

 

Figura 87 - Festa e oração na Igreja Católica de Nova Descoberta, a Capela São Geraldo: A) a organização e o convite para 
um evento; B) a festa que chega à rua; C) a acolhida das crianças 

   
Fonte: A e B) Acervo de Washington Lima, 2015; C) Acervo da Autora, 2014 
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Figura 88 - Festa e oração de evangélicos pelas ruas de Nova Descoberta: A e B) oração e fé na calçada; C) o culto de um 
lado para outro da rua 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da Autora, 2014 

 

Nesse contexto das possibilidades da vida de bairro estudada, pensemos o próximo ítem 

sobre a realidade dos espaços de uso coletivos ligados ao lazer, como praças, campos de futebol e 

quadras, o que inclui também as academias públicas e os parquinhos dos canteiros que sofreram 

intervenções a partir do trabalho das Associações envolvidas, como relatamos anteriormente. 

Vejamos o que nos revelam também da vida de bairro em estudo. 

 

5.3 OS ESPAÇOS PÚBLICOS LIGADOS AO LAZER 

 

Quando chega alguém que não conhecemos [na praça 
Nossa Senhora das Vitórias], sentamos por perto e 
observamos, depois puxamos conversa, se a pessoa 
tiver mal-intencionada vai embora... (M13) 
 
Já coloquei muitas plantas na praça (Lúcia Ametista), 
tentei fazer um jardim, mas as pessoas destroem tudo, 
então desisti... (M13) 

 

Pensamos que um ponto interessante a aprofundar a análise da vida de bairro, diz respeito 

às práticas cotidianas ligadas aos espaços públicos de lazer, especialmente as praças, quadras e 

campos de futebol, bem como os canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, que, após as 

intervenções de urbanização, são chamados de praça pela própria população local. Os usos e as 

práticas cotidianas ligadas a esses espaços de uso coletivo anunciam possibilidades e impasses do 

lazer enquanto parte importante da cotidianidade construída, como experiência e concretude da 

vida de bairro.  

Por isso tais espaços anunciam o novo e o velho, o tradicional e o moderno, a brincadeira e o 

conflito, a desilução e a esperança nas experiências compartilhadas pelos moradores, que estão 

atreladas à memória já construída ou em construção, no que se mostra como espontâneo ou 

programado. 

Os espaços públicos em debate são a Praça Nossa Senhora das Vitórias, localizada entre o 

Conjunto Potiguar e a Rua Potiguarana; a Praça e a Quadra Lúcia Ametista, no núcleo inicial de Morro 
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Branco; a Quadra e o Campo de Futebol do Centro de Lazer de Nova Descoberta, o chamado 

Agripinão (Mapa 24); a Praça de Potilândia, já no bairro de Lagoa Nova, mas usada por moradores de 

Nova Descoberta. 

 

  



MAPA 24 - Os espaços públicos de lazer no bairro de Nova Descoberta

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e pesquisa de campo. Fonte das imagens: acervo da autora. Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.
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A Praça Nossa Senhora das Vitórias está localizada entre o Conjunto Potiguar e a Rua 

Potiguarana, uma área de AEIS localizada ao pé do morro, em Morro Branco (Figura 89; Mapa 24). 

Em frente a essa praça há uma alameda que os moradores chamam de Nossa Senhora das Vitórias, 

como é denominada também a Capela Católica construída na década de 1980 e localizada mais à 

frente (Figura 89).  

 

Figura 89 -  Entre o Conjunto e a AEIS, a Praça Nossa Senhora das Vitórias: A) a pequena praça; B) a alameda Nossa Senhora 
das Vitórias ligando a praça à igreja católica; C) a Igreja Católica Nossa Senhora das Vitórias, ao pé do morro 

   
Fonte: A e B) Welson Lima, 2016; C) Acervo da autora, 2014 

 

Esta praça é bem pequena, situada no fim de um quarteirão do Conjunto Potiguar, mas 

instigante para pensarmos sua potencialidade como espaço público de lazer apropriada pelos 

moradores locais. Além disso, ela não foi planejada pela Prefeitura Municipal de Natal, mas foi 

pensada, solicitada e conquistada pelos próprios moradores através das ações articuladas e 

organizadas pelo Núcleo Ecológico de Morro Branco.  

No local onde está a praça, existia até a década de 1980 um terreno vazio que servia de 

depósito de lixo e entulho. Segundo relatou a liderança principal do citado Núcleo (M9), chegou-se a 

retirar trinta e cinco caminhões de lixo da área. Até que um morador de uma residência do conjunto 

tomou posse do terreno, cercando-o e privatizando-o. 

O Núcleo Ecológico de Morro Branco, em conjunto com a ASPOAN e outras entidades do 

bairro, entrou com um processo judicial solicitando a devolução do terreno à esfera pública, como 

demonstra o ofício que endereçou ao Sr. Prefeito da cidade do Natal da época: 

 

a reversão da Praça Pública do Conjunto Potiguar ao patrimônio público do 
Município de Natal, não é um fato isolado, mas trata-se de uma questão da mais 
alta relevância para o norteamento da política urbana e gerenciamento do meio 
ambiente, onde não mais se aceita a permanência de procedimentos 
inconstitucionais e antidemocráticos, na apropriação indevida e doação do 
patrimônio público à particulares. [...] 
 
Textualmente a decisão tomada pelas entidades, moradores e representantes de 
Morro Branco é a seguinte: da reunião realizada no Salão Paroquial da Igreja N. S. 
das Vitórias, no dia 25 de março de 1993, às 20:00 horas, com a presença dos 
Excelentíssimos Deputados Estaduais [...], da Dra. Rosa Pinheiro, representante do 
Presidente do IPLANAT, de membros e diretores da Associação Potiguar Amigos da 
Natureza, do Centro Social Celso Sales, do Conselho Comunitário de Morro Branco, 
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decidimos por unanimidade pela REVERSÃO TOTAL da Praça Pública do Conjunto 
Potiguar, reafirmando as decisões da Prefeitura Municipal do Natal, através do 
Instituto de Planejamento Urbano de Natal – IPLANAT e Procuradoria Geral do 
Município, favoráveis a essa reversão (ASSOCIAÇÃO..., 1996). 

 

As reuniões, os documentos oficiais expedidos, as discussões empreendidas durante o 

Processo Judicial contra a privatização do terreno, tiveram êxito e a praça foi instalada. Segundo a 

liderança do Núcleo, o sonho da praça se concretizou, apesar de terem perdido mais ou menos cinco 

metros da área para o morador do conjunto que conseguiu murar e cercar uma pequena parte da 

área. A Prefeitura construiu a praça e colocou os bancos e os moradores realizaram bingos e 

compraram o parquinho infantil. 

Nesse contexto, mais que uma conquista judicial, a praça foi apropriada pelos moradores, 

que se sentem responsáveis por ela. Por isso a liderança local afirma que a praça é público-privada, 

pois os moradores cuidam da limpeza diária, realizam mutirões de melhorias das condições gerais da 

praça, vigiam o local. À noite, por exemplo, é possível observar crianças brincando enquanto 

senhores jogam dominó. No início da noite, senhoras varrem e cuidam da praça.  

Já a praça e a quadra Lúcia Ametista, localizada na Av. Antônio Basílio (Figura 90), se 

mostram como um espaço de conflitos, pois os moradores evitam usá-la, alegando ser perigoso 

devido aos assaltos e a violência decorrente do consumo de drogas na área. Até mesmo o jogo de 

futebol de jovens e adultos no fim da tarde é visto com desconfiança pelos moradores das 

proximidades, que reclamam do barulho e dos palavrões dos jovens jogadores de futebol e alegam 

que estes são estranhos, vêm de longe e se drogam no local. 

 

Figura 90 - A praça e a quadra Lúcia Ametista: A) a praça não cuidada; B) o jogo na quadra 

  
Fonte: Acervo da autora, 2014 

  

Problema sério que mobilizou o Núcleo Ecológico de Morro Branco, pois, conforme nos falou 

sua liderança, essa praça já foi também um projeto de luta da organização, mas que não deu certo, 

estando hoje abandonada. Segundo a liderança, faltou um morador que coordenasse e 
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acompanhasse as atividades na praça. Como não havia, estranhos passaram a frequentar a praça, 

ocasionando problemas de relacionamento com os moradores locais. A própria liderança afirmou ter 

tentando uma aproximação e um diálogo entre moradores e frequentadores da praça, mas teve que 

recuar diante da insegurança e da violência iminente. 

Nessa difícil relação entre moradores e frequentadores da quadra e da praça, um senhor que 

reside vizinho à praça, levantou e deixou bem alto o muro da sua casa e ainda abriu um processo 

judicial solicitando a retirada da praça e da quadra. Conflito que foi na contramão do que ocorreu na 

Praça Nossa Senhora das Vitórias, quando moradores organizados abriram um processo judicial 

pedindo a instalação da praça.  

Na verdade, notamos, na fala de inúmeros moradores das proximidades da Praça Lúcia 

Ametista, um sentimento de negação e de afastamento em relação a esse espaço público, que nem 

foi inaugurada ao vivo pelos moradores, pois sua inauguração, por um representante da Prefeitura 

Municipal, ocorreu em local fora do bairro. Tornando esta praça abstrata para os moradores, 

distantes por não terem tido um papel mais atuante e participativo em sua instalação. 

Ora, percebemos nestes relatos que as duas praças citadas, a Nossa Senhora das Vitórias e a 

Lúcia Ametista, traçaram rumos bem diferentes. Pois enquanto a primeira foi apropriada pelos 

moradores a partir do envolvimento, da participação, da mobilização e do acolhimento maior da 

praça, a segunda ficou relegada ao abandono pelos próprios moradores, que dela chegaram a 

desistir pelos problemas crescentes. Não esqueçamos, porém, das tentativas, sem êxito, de inserção 

da praça e da quadra à cotidianidade dos moradores, por parte de ações do Núcleo Ecológico de 

Morro Branco e de moradores locais, como mostrou a fala da senhora no início do item. 

Pensamos que tal realidade possa também estar relacionada a algumas outras diferenças 

entre as duas praças e suas trajetórias. Primeiro pelo fato de que é inegável a atuação do Núcleo 

Ecológico de Morro Branco na afirmação da Praça Nossa Senhora das Vitórias, ajudando o fato de 

que sua liderança reside em frente à praça, e os moradores próximos são velhos conhecidos e todos 

estão atentos ao movimento da área. Segundo o fato de que a Praça Lúcia Ametista não foi fruto da 

mobilização dos moradores, ela foi imposta na área e, por isso, não apropriada.  

Chegando ao ponto de percebermos em discursos políticos de lideranças locais, como 

daquele do representante do Conselho Comunitário de Morro Branco e da Associação de Moradores 

Amigos de Nova Descoberta, a postura para tentar resolver o problema da praça, mas que não surtiu 

efeitos práticos, sendo apenas uma faixa que contém uma palavra vazia, que não envolveu e não 

motivou a participação dos próprios moradores locais (Figura 91).  
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Figura 91 - A palavra vazia da praça que continua abandonada 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014 

 

Ainda sobre as praças locais, importantes na discussão em curso sobre a vida de bairro, 

destacamos aquela nomeada de Praça de Potilândia (Figura 92), localizada no conjunto habitacional 

de mesmo nome, no vizinho bairro de Lagoa Nova. Esta praça se impôs na discussão pelos papéis que 

lhe são atribuídos pelos moradores locais, particularmente aqueles de Nova Descoberta. 

 

Figura 92 - A praça de Potilândia, no vizinho bairro de Lagoa Nova 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016 

 

Esta praça tem destaque pois faz parte da cotidianidade dos moradores, que a usam, por 

exemplo, para o jogo de futebol e para o lanche nos churrasquinhos das calçadas do seu entorno. 

Além disso, a própria liderança da Associação de Moradores Amigos de Nova Descoberta, utiliza esta 

praça como espaço para suas atividades, voltadas tanto para Nova Descoberta, quanto para Lagoa 

Nova, especialmente para os moradores do conjunto Potilândia. Além disso, destacamos que esta 

praça sedia a solenidade dos desfiles cívicos de Nova Descoberta, sendo um espaço, portanto, de 

significados para os moradores locais, mesmo estando já em outro bairro. 



302 
 

Se as praças são espaços interessantes para pensarmos a possibilidades de apropriação dos 

espaços públicos ligados ao lazer no bairro, pensemos a realidade do campo de futebol e da quadra 

localizada no Centro Desportivo de Nova Descoberta, localizado ao pé do morro e batizado pela 

comunidade de ‘Agripinão’.  

Ora, o jogo de futebol sempre foi uma prática cotidiana ligada a um prazer espontâneo nos 

antigos campinhos e nas ruas do bairro. E, em Nova Descoberta, o campo de futebol e a quadra do 

antigo Centro Desportivo, chamado de Agripinão, faz parte das histórias e das memórias dos 

moradores, pois sempre foi o espaço principal do lazer ligado ao futebol. Ali clássicos do futebol 

amador de times locais fizeram sucesso entre os moradores, como os jogos entre o Guarani, o Santa 

Rita Esporte Clube e o América de Nova Descoberta. Até hoje o Agripinão continua reunindo 

moradores e forasteiros nos campeonatos de futebol amador da cidade, sendo uma referência e um 

ponto de encontro dos moradores (Figuras 93 e 94). 

 

Figura 93 - Imagens do Agripinão: A e B) a quadra e a arquibancada ao pé do morro 

  
Fonte: A e B) Acervo da autora, 2012 

 

Figura 94 - Uma noite de jogo no Agripinão 

 
Fonte: Welson Lima, 2016. 

 

No contexto assinalado, destacamos o Agripinão como um espaço de uso e significados para 

a população local, ao mesmo tempo que anunciamos sua coexistência com outras experiências de 

lazer no bairro. É o caso da instalação de um campo de futebol society (Figura 95), que reinventa e 

cria outras modalidades de acesso ao jogo, passando a cobrar pela participação dos jogadores. 

A B 
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Anunciando, assim, a convivência entre o novo e o velho, o tradicional e o moderno, como parte das 

transformações que produzem a realidade posta na atualidade do bairro. 

 

Figura 95 - A e B) O novo campo de futebol society 

  
Fonte: A e B) Acervo da autora, 2013 

 

A partir do contexto assinalado, referente às narrativas que as ruas pelo bairro nos 

apresentam, às potencialidades e impasses postos na dialética da vida social e nos espaços públicos 

ligados ao lazer, pensemos as possibilidades e as perspectivas proeminentes do exercício cotidiano 

de habitar o bairro, último ponto em discussão no capítulo. 

 

5.4 HABITAR O BAIRRO 

 

As diferentes situações postas na efervescência da Vida de Bairro em nosso campo empírico 

em estudo, nos mostraram impasses e possibilidades da vida cotidiana em movimento. Nesse 

sentido, a discussão sobre a realidade do bairro de Nova Descoberta se revelou como uma leitura 

possível a partir de como as pessoas vivem e como se relacionam entre si e com a cidade, como um 

indicativo e um retrato da vida social urbana na atualidade. 

De imediato, destacamos que, além das duas identidades perceptíveis e construídas 

historicamente no bairro de Nova Descoberta, presenciamos também a formação de uma realidade 

sustentada em redes e filamentos do vivido, como indício de que a vida de bairro se mostra 

complexa e contraditória, produzida num emaranhado de interesses e desejos que são individuais e 

coletivos, abstratos e concretos, definindo os grupos e as relações de afinidades. 

Nesse contexto, propomos um retrato e uma leitura destas redes e filamentos da Vida de 

Bairro em nosso campo empírico, a partir da constatação de que a realidade anunciada ultrapassa 

sobremaneira a delimitação e a normatização do bairro institucionalizado, mas forma núcleos 

inseridos na dialética de construção do Bairro e da Vida de Bairro.  

A B 
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Reafirmamos que somente o contato com o espaço vivido, em sua relação próxima e 

essencial com o espaço percebido e concebido, nos permitiu apontar para uma Vida de Bairro 

disposta em suas possibilidades e conflitos, como revelação das relações entre os moradores, na 

formação de afinidades construídas nas proximidades de histórias de vida que se revelam individuais, 

mas também coletivas, comungando gestos, hábitos, crenças, diferenças, dificuldades e problemas.  

Por isso, embasados nestas ideias e apoiados nas evidências de formação de redes e de 

filamentos da Vida de Bairro, espacializamos o bairro de Nova Descoberta em diferentes núcleos, 

como mais uma leitura possível de sua realidade (Mapa 25).  

  



Vias Natal
Limite do bairro Nova Descoberta
Limite dos demais bairros

MAPA 25 - Núcleos do Bairro e da Vida de Bairro

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e Pesquisa de Campo. Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.

NOVA DESCOBERTA

LAGOA NOVA

TIROL

0 0,2 0,40,1
Km

±

Escala Gráfica

305

Legenda

Núcleo 04: Morro Branco - Conjunto, Morro
 
Núcleo 05: Morro Branco - Casa do Deputado

Núcleo 01: Nova Descoberta - Morro, 
                  Batalhão, Cemitério

Núcleo 03: Morro Branco: Morro, Casa da  
                  Criança, Associação Celso Sales

Núcleo 02: Nova Descoberta - Condomínios
             

MORRO/PARQUE DAS DUNAS
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A leitura sobre os diferentes núcleos do Bairro em estudo, se revela como uma possibilidade 

de entendimento da Vida de Bairro em sua totalidade (Mapa 25). Mas, a ideia é que estes núcleos 

não sejam encarados com realidades estanques e isoladas entre si, pelo contrário, que sejam 

percebidas como realidades dialeticamente postas a partir das relações entre os moradores, que ora 

se aproximam pela afinidades construídas, ora se afastam pelos conflitos ou diferenças formadas. 

Nos diferentes núcleos, redes e filamentos se formam pelas trocas de informações, de 

notícias, ruídos, rumores e pessoas, alimentando as relações e os sentimentos de união, coletividade, 

solidariedade e sociabilidade. Servindo, ora para acentuar as identidades locais, ora para aumentar 

as distâncias entre os grupos. Na verdade, a unidade de cada núcleo se assenta num conjunto de 

aproximações, enquanto que entre os núcleos nem sempre há afinidades reveladas ou relações de 

proximidade, pelo contrário, há muitas vezes um distanciamento aparente.  

A unidade encontrada nos diferentes núcleos está alicerçada na dinâmica de construção de 

suas realidades e nas duas referências socioespaciais consolidadas, Nova Descoberta e Morro 

Branco. Por isso os núcleos estão nomeados a partir de importantes referências ou características 

relacionadas aos diferentes momentos de formação do bairro, como o Morro, o Batalhão, o 

Cemitério, a Casa da Criança, a Associação Celso Sales, o Conjunto, a Casa do Deputado, os 

Condomínios.  

Sendo assim, as redes e os filamentos postos na configuração dos núcleos expressam 

relações de proximidade e de afinidade entre moradores, construídas a partir de suas histórias de 

vida, de suas necessidades, de sua inserção em uma classe social e no seu imaginário sobre o bairro.  

Particularidades interessantes se mostram na caracterização e nas relações entre os núcleos 

apresentados (Mapa 25). Por exemplo, as duas identidades, de Nova Descoberta e de Morro Branco, 

são perceptíveis e claramente definidas, mas mesmo elas se mostram diferenciadas. Pois, em Nova 

Descoberta, os Condomínios, mesmo estando localizado na área que corresponde ao antigo núcleo 

de ocupação de Nova Descoberta, não mantém relação com a identidade e a Vida de Bairro desse 

núcleo. Já em Morro Branco, mesmo quando percebemos a força de sua toponímia, três núcleos se 

diferenciam pelas referências que estão atreladas a variados momentos do processo de ocupação da 

área. 

Mas notamos, a partir dos caminhos percorridos e das análises amadurecidas na pesquisa, 

relações entre os núcleos. O núcleo 1, por exemplo, se aproxima e dialoga com o núcleo 3, pois são 

espaços de ocupação antiga, que construíram e comungaram identidades e referenciais próprios, 

mas mantém relações de afinidades entre si. Já o núcleo 2, 4 e 5 se afastam dos dois outros núcleos e 

se aproximam entre si, mantendo um diálogo que perpassa e revela um outro momento de ocupação 

e de urbanização do bairro.  
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Um indício esclarecedor dessas variadas relações entre os núcleos é a realidade posta na 

narrativa da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro e suas realidades demarcadas pela Lagoa, os Canteiros do 

Conjunto, em Morro Branco, e os canteiros da Santinha, em Nova Descoberta, os quais podemos 

apontar como núcleo 4 e núcleo 1, respectivamente. Neste exemplo, percebemos que há um 

distanciamento entre lideranças e moradores, apesar da grande proximidade física entre ambos.  

Assim, consideramos que a leitura de Nova Descoberta pelo que nos apresentam estes 

diferentes núcleos construídos nas revelações que o Bairro e a Vida de Bairro nos mostraram na 

pesquisa, são importantes para compreendermos a realidade de um bairro da cidade em suas 

efervescências e possibilidades, conflitos e contradições. Ratificamos, no entanto, que tais núcleos 

não negam o bairro institucionalizado,nem tampouco as leituras das diferentes referências 

socioespaciais discutidas, mas a elas se somam numa outra perspectiva de análise e conhecimento 

do bairro. 

Além disso, a leitura do bairro pela realidade e pelas relações postas entre seus núcleos, 

ressalta a Vida de Bairro como elemento de compreensão das suas possibilidades na atualidade, 

fornecendo subsídios para uma reflexão sobre o habitar o bairro como possibilidade de habitar a 

própria cidade. 

Habitar o bairro na perspectiva de que, como núcleo de vida social relevante na realidade 

urbana, pode este se apresentar como possibilidade de apropriação de um espaço a partir dos usos e 

dos movimentos do vivido, como espaço de relações e de sociabilidade que dá sustentação à vida 

social urbana, como um resgate do que a cidade pode ter de mais intenso: a vida social em sua 

coletividade, nos usos de seus espaços de uso coletivo.  

E no âmbito de uma investigação sobre a Vida de Bairro como possibilidade do exercício e da 

experiência de habitar o bairro e construir a vida social urbana em sua efervescência, destacamos, a 

partir do que captamos no campo empírico em estudo, a existência e a atuação desempenhada pelos 

que chamamos de marcadores da Vida de Bairro, ou seja, personagens que motivam, incentivam, 

lideram, apoiam, sustentam e dão o ritmo às relações e às sociabilidades das redes e das teias do 

vivido, dando visibilidade e sustentação aos núcleos de vida social.  

Chamamos estes personagens de marcadores porque os relacionamos aos antigos 

marcadores de quadrilha, aqueles que comandam as danças e o vai e vem de dançarinos na 

encenação de uma festa que é típica em nossa região Nordeste e em nosso país. O marcador da 

quadrilha dita o ritmo da dança, o movimento da encenação, sendo o personagem que mantém 

todos unidos e solidários em um mesmo objetivo: dançar a quadrilha em todo o seu ritual, como o 

maestro de uma orquestra sinfônica. 

Em Nova Descoberta, na Vida de Bairro em produção, os marcadores se revelaram como 

donas de casa, vendedores de rua, donos de mercearias, lideranças comunitárias e religiosas, 
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manicures, cabeleleiros, donos de estabelecimentos comerciais e até mesmo homens de rua, que 

vivem e moram no bairro, mas nas calçadas e cantos onde podem se abrigar. Nosso entendimento é 

que os papéis desempenhados por eles são importantes para unir as pessoas em torno de objetivos 

comuns, para estabelecer o convívio e as relações de vizinhança e para motivar o ritmo de uma 

cotidianidade coletiva.  

Por isso, o contato e a proximidade com estes marcadores da Vida de Bairro, como lideranças 

e aglutinadores das redes e filmentos do vivido, nos permitiram uma leitura da vida cotidiana pelos 

conflitos e possibilidades dos fatos humanos e dos gestos simples que nos dizem muito do individuo 

enquanto ser humano. Afinal, como afirma Lefebvre: 

 

os fatos humanos nos escapam. Nós não sabemos vê-los onde eles estão, 
precisamente nos objetos mais simples, familiares, cotidianos: forma dos campos, 
dos arados. Nós vamos buscar o humano muito longe, ou muito ‘profundamente’, 
nas nuvens ou nos mistérios, quando ele nos alcança e nos cerca por todas as 
partes. Ele não se encontra nos mitos – ainda que esses fatos conduzam consigo 
uma magnífica e longa cartela de lendas, de contos e de canções, de poemas e de 
danças. Resta-nos abrir os olhos, simplesmente, se desfazendo ao mesmo tempo as 
trevas da metafísica e das falsas profundezas da ‘vida anterior’, descobrindo o 
imenso conteúdo humano dos fatos mais simples da vida cotidiana (LEFEBVRE, 
1958

90
, p. 145).  

 

Fatos simples que podem nos revelar muito da produção do espaço urbano em sua 

totalidade. Por isso um caminho de investigação que se descortina entre o tradicional e o moderno, o 

novo e o velho, a aceitação e a resistência de uma realidade de dominações e conflitos, mas também 

de apropriações e possibilidades, que se revela na construção do Bairro e da Vida de Bairro em 

nossas cidades.  

Por isso, concluímos este capítulo pela apresentação de algumas narrativas relacionadas à 

ações e atuação de alguns marcadores da Vida de Bairro em nosso campo empírico em estudo, como 

uma leitura da possibilidade real do exercício de habitar o bairro na atualidade. Esclarecemos que 

não nos deteremos em apontar o marcador como personagem central, mas ele está presente, ora de 

forma clara, ora meio invisível, na trama e no enredo que compõem a Vida de Bairro narrada. 

Destaquemos, nesse contexto, narrativas que eclodem quando entramos em contato com o 

movimento e a efervescência das ruas do bairro. Nestas, por exemplo, diferentes agentes sociais 

motivam e realizam o movimento do encontro e da convivência. Como um vendedor de frutas e 

verduras, morador de Nova Descoberta que com seu carrinho de mercadorias circula pelas ruas, 

conversas com todos, vende para pagarem no fim de mês e alimenta as trocas e as relações de 

                                                           
90

 Tradução de Soares et al., em editoração. 
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vizinhança locais (M13). Interessante é vê-lo em seu percurso diário, empurrando o carrinho de 

frutas e verduras, parando para vender e para conversar com as pessoas (Figura 96). 

 

Figura 96 - O encontro, a conversa e as trocas entre um vendedor de frutas e verduras e demais moradores em Nova 
Descoberta 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

Observando as experiências desse vendedor de rua, notamos que seu trabalho torna-se 

interessante porque convive com os grandes supermercados já instalados no bairro. Ele resiste, da 

mesma forma que as bodegas e mercearias, pela prática do fiado que é permeado por relações 

pessoais e de confiança. Uma prática que não usa o cartão de crédito, de débito ou cheque, mas 

apenas a espera e a certeza de um pagamento futuro. Como um acordo selado entre vendedor e 

consumidor, na verdade entre moradores, vizinhos, conhecidos.  

Também queremos mostrar uma narrativa acerca de um antigo morador de Nova Descoberta 

que, por circunstancias diversas, saiu da casa de seus familiares e passou a viver nas ruas deste 

antigo núcleo de ocupação, pedindo ajuda, se drogando, dormindo nas calçadas (M13). Mas que era 

acolhido e cuidado por muitos moradores, que o viam com simpatia. Como as senhoras que o tinha 

como filho e os mais jovens como amigo, e que por isso até festa de aniversário organizavam para ele 

na rua (Figura 97).  

Este homem das ruas morreu depois de passar mal e cair desmaiado na rua. Familiares e 

amigos organizaram então seu velório no prédio de uma associação local, onde muitos moradores 

foram visitá-lo pela última vez, chorando e rezando por ele. Uma moradora falou alto em seu velório: 

“... Ele [Jojó] nos fez lembrar que fomos solidários...” (M18). Mostrando que, apesar da sua 

decadência, ele conseguiu tirar da comunidade o que há de mais interessante: solidariedade, doação, 

sociabilidade. 

Após o velório, seu corpo saiu pelas ruas em que vivia em cortejo até o cemitério local, sendo 

acompanhado de muitos aplausos e lamentações por onde passava (Figura 97).  

A 
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Figura 97 - O homem da rua: A) a festa de aniversário organizadas pelos amigos; B e C) O cortejo do seu enterro pelas ruas 
de Nova Descoberta 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora 

 

Herói ou anti-herói? Abandonado ou acolhido? Amado ou odiado? Um olhar seco vai dizer 

apenas que é um pedinte, um Zé Ninguém, um mendigo, um viciado... Todavia, um olhar mais 

atento, poderá reconhecer o ser acolhido e apreciado, ou como nos disse uma moradora, um 

“patrimônio de Nova Descoberta... ” (M3). Questionamentos que traduzem uma situação 

contraditória e singular, de um indivíduo vivendo sua história e tragédia individual e particular, como 

parte de uma história coletiva e compartilhada em suas alegrias e sofrimentos. O que nos lembra 

Baudelaire (2001, p. 45), ao escrever que, 

 

...ao meu destino que é doçura e vício,  
Obedecerei como um predestinado; 
Mártir sem culpa, dócil condenado, 
Cujo fervor, porém, atiça o suplício... 

 

Destacamos ainda outros momentos de encontros e de celebrações marcantes na realidade 

local, especialmente de Nova Descoberta. O movimento e a dinâmica do Cemitério Parque de Nova 

Descoberta num dia de Finados, compreende um destes momentos que ocorre atopetado de 

contradições, observadas nas situações e nos sentimentos vivenciados e observados (M18).  

Neste dia, podemos notar o luto e a saudade daqueles que choram e oram por um ente 

sepultado; os diferentes credos religiosos que oferecem ajuda e consolo; a celebração dos encontros 

entre velhos conhecidos e familiares; e ainda a astúcia e oferta de boas vendas dos vendedores 

presentes. Logo na entrada do Cemitério, podemos observar o vai e vem de vendedores de velas, de 

flores, de sorvetes, de lanches, de águas, ao lado de senhoras que convidam a uma conversa sobre 

sua religião e o que ela diz sobre a morte (Figura 98).  

 

 

 

 

A 

B C 
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Figura 98 - O movimento do lado de fora do Cemitério no Dia de Finados: A) os vendedores em busca de clientes; B) a 
vendedora de flores e seus coloridos; C) a vendedora de água e as religiosas na sombra da árvore, na espera do público 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2014 

 

Já no lado de dentro do cemitério, chama a atenção o ir e vir de pessoas entre os túmulos, a 

oração silenciosa das pessoas por um ente querido ali sepultado, os representantes da igreja católica 

rezando a missa em homenagem aos mortos, além dos trabalhadores mais requisitos do dia, os 

lavadores de túmulos, com seus recipientes de água tradicionais (Figura 99).  

 

Figura 99 - O movimento do lado de dentro do Cemitério no Dia de Finados: A) o ir e vir de pessoas entre os túmulos; B) a 
oração silenciosa por um ente querido; C) a pausa no trabalho e a conversa dos lavadores de túmulos 

   
Fonte: A, B e C) Acervo da autora, 2014 

 

Muitos movimentos são, portanto, observados e vivenciados nesse dia no Cemitério e no 

bairro. Movimentos de encontros, de trocas, de trabalho, de luto, de credo. Movimentos também de 

regulação e fiscalização por parte da Prefeitura Municipal, que tenta disciplinar e estipular o espaço 

dos vendedores, das missas, das velas acesas, e que entram em conflitos com os vendedores que 

tentam driblar a fiscalização e vender onde lhe é mais interessante. 

Para o bairro como um todo o dia de Finados representa ainda a abertura e o acolhimento de 

moradores de outros bairros da cidade. E para o antigo núcleo de Nova Descoberta uma tradição e 

uma Festa, no sentido do encontro e das emoções vividas, desde a inauguração do Cemitério em 

1970 até os dias atuais.  

Por isso, muitos moradores lembram desse dia festivo da inauguração, vários outros afirmam 

ter familiares ali enterrados, enquanto muitos recordam as velas vendidas e os negócios realizados 

nos dias de Finados. E há sempre aqueles moradores que contam histórias das almas avistadas entre 

A B C 

A B C 
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os túmulos. Indícios de uma cotidianidade construída que tem o Cemitério como uma referência bem 

delineada. 

A estas histórias narradas pelos moradores, muitas outras se somam. Como a de um antigo 

coveiro, morador de Nova Descoberta, que lembra enterros famosos e bem disputados, de 

empresários e políticos da cidade e do estado, mas que ressalta também que muitos moradores têm 

também túmulos ali, que eles conseguiram comprar com sacrifício. Segundo esse funcionário, no 

cemitério há mais ou menos cinco mil túmulos e covas, e duas quadras eram destinadas aos “anjos”, 

hoje, no entanto, elas estão ocupadas como corpos de adultos (M16). 

No contexto assinalado, destacamos que o Dia de Finados é importante para moradores de 

todo o bairro, como um momento de Luto e de Festa. Todavia, lembramos que o Cemitério é ligado à 

toponímia de Nova Descoberta, e não de Morro Branco, sendo este uma referência socioespacial e 

um elemento da identidade dos moradores locais. Interessante é perceber que a Rua da Saudade, 

localizada em frente ao Cemitério e na sua entrada principal, tem outros significados, sendo 

apropriada como espaço limite e fronteiriço entre as duas áreas. Uma rua que é percorrida com 

saudades por muitos indivíduos, que a seguindo em direção leste, encontram o Cemitério ao pé do 

morro. 

Um outro evento representativo da organização e da participação da comunidade em 

celebrações e Festas são os desfiles tradicionais de Nova Descoberta, que ocorrem desde a década 

de 1980 (Figura 100) e completaram vinte e nove anos em 2016, sempre na Av. Norton Chaves, em 

frente ao Batalhão. Dele participam moradores, escolas diversas do bairro, Bandas convidadas e 

militares do Batalhão, sendo organizado por uma Associação local. 

 

Figura 100 - Os desfiles como momentos de Festa: A) moradores reunidos e bandeiras de Associações locais marcam 
antigos desfiles, na década de 1980; B) A professa e suas alunas num dia de Desfile, em frente ao Batalhão, na década de 

1980 

  
Fonte: A e B) Acervo de Ary Gomes 

 

A realização dos Desfiles se mostra como mais um importante evento da reunião e da 

sociabilidade vivida pelos moradores, ao mesmo tempo que destaca a presença dos militares 

federais do Exército no bairro. Daí a expressividade de uma dialética entre a dominação e a 

apropriação, entre a espontaneidade e a programação, observada, por exemplo, no fato de que a 

A B 
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Festa é planejada e direcionada para a exaltação da presença do Batalhão, como um indício de sua 

importância histórica no bairro, ao mesmo tempo que é apropriada pelos moradores, que se 

identificam com o evento, que o sentem como parte de suas memórias individuais e coletivas. 

Observação constatada especialmente quando os Desfiles homenageiam antigos moradores, 

dando-lhes visibilidade, valorizando sua história e de suas famílias (Figura 101). Os moradores 

homenageados se sentem prestigiados, por isso celebram suas memórias individuais enquanto 

memórias compartilhadas, fato que estimula o sentimento de pertencimento e de identidade local, 

confundindo a história individual com a própria história do bairro.  

 

Figura 101 - O desfile que homenageia moradores do bairro: A) a faixa de homenagem a um morador, em 2009; B) o palco 
do desfile e a fala do antigo morador homenageado, momento de uma memória individual e coletiva, em 2009 

  
Fonte: A e B) Acervo de Ary Gomes, 2009 

 

Como a história de um morador, homenageado em 2009 no Desfile (Figura 105). Ele chegou 

ao bairro na década de 1960 para prestar serviço militar no Batalhão, quando concluiu resolver 

alugar uma casa e continuar morando próximo ao Batalhão. Depois casou, teve filhos, foi professor 

no Programa de Pé no Chão se Aprende a Ler, administrador do Mercado Público, organizador de 

blocos de carnavais de rua, vice-presidente do Santa Rita Esporte Clube de Nova Descoberta, jogador 

de dominó conhecido.  

Hoje, aposentado, possui uma pequena mercearia em sua própria residência, onde passa o 

dia e parte da noite (porque deixa o pequento comércio aberto até tarde da noite) a observar o 

movimento da rua, conversando com velhos conhecidos e “arengando” com aqueles que fogem aos 

seus rígidos padrões de comportamento. Ou seja, um Marcador dos ritmos da cotidianidade 

experimentada, detentor de uma narrativa de vida que se confunde com a de outros moradores, que 

ajudaram a construir o Bairro e a Vida de Bairro em Nova Descoberta.  

Outro elemento também instigante para refletirmos acerca dos significados do Desfile, é 

pensarmos no seu tema em 2014: “50 Anos do Exílio do Ex-prefeito Djalma Maranhão”, quando 

homenageou também uma antiga moradora, professora aposentada de escolas do bairro. Ora, a 
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mesma Festa que exacerba os militares e a ordem imposta que anulou o Governo e a Proposta de 

Trabalho de Djalma Maranhão – político que motivou o movimentos de bairro enquanto estratégia 

de reflexão e transformação social, e que, por isso, foi tido como subversivo à ordem vigente – o trás 

à discussão, dando-lhe visibilidade e enaltecendo seu trabalho.  

Uma ideia expressa no desfile que reflete o sentimento de moradores locais, que 

vivenciaram e, por isso, admiram e enaltecem o antigo governo municipal de Djalma Maranhão, 

quando foram professores em seu programa educacional. E que marca o traçado local, pois uma das 

principais vias da mobilidade, que marca a entrada sul do bairro, passando em frente a entrada 

principal do Batalhão, denomina-se Rua Djalma Maranhão. 

Estes relatos-narrativas demonstram aspectos da Vida de Bairro em ebulição, a partir da 

cotidianidade produzida na relação dos moradores entre si e com a cidade, no movimento entre a 

produção do espaço concebido, percebido e vivido. São as tramas e as redes do vivido alimentadas 

pelas relações e experiências que amadurecem os sentimentos de pertencimento e de identidade, a 

partir da apropriação pelo uso que envolve tempo, ritmo, símbolos e práticas cotidianas da 

realização concreta do habitar o bairro, anunciando também o papel relevante dos marcadores da 

Vida de Bairro, que com suas ações e liderança, motivam e alimentam a Vida de Bairro em 

construção. Uma realidade considerada, nesse contexto, a partir do explica Lefebvre quando afirma 

que, 

 

A oposição entre o valor de troca e o valor de uso, que em princípio não é se não 
um simples contraste ou contrariedade, vem a assumir depois um caráter dialético. 
Tentar mostrar que a troca absorve o uso é uma maneira incompleta de substituir 
uma oposição estática por uma dinâmica. O uso reaparece em conflito agudo com 
a troca no espaço porque implica “apropriação” e não “propriedade”. Agora bem, a 
apropriação implica tempo (ou tempos), ritmo (os ritmos), símbolos e uma prática. 
Quanto mais funcionalizado está um espaço – quanto mais se encontra dominado 
pelos “agentes” que o manipulam e o envolvem monofuncionalmente – menos se 
presta a apropriação. Por que? Porque se situa fora do tempo vivido, tempo 
diversificado e complexo experimentado pelos usuários (LEFEBVRE, 2013, p. 389

91
).  

 

Nesse sentido, frisamos a importancia do estudo da vida cotidiana para a compreensão da 

dinâmica de construção do Bairro e da Vida de Bairro, com estratégia de aprofundamento da vida 

social urbana na atualidade, em suas possibilidades e conflitos. Vida de Bairro que, no campo 

empírico em estudo, nos permitiu observar e experimentar o exercício de Habitar o bairro como 

revelação do Habitar a própria cidade. Uma possibilidade forjada e delineada na dialética da 

construção social do bairro, no movimento entre uma ordem próxima e distante, a partir da 

produção do espaço em sua tríade conceitual de análise.  

                                                           
91

 Tradução livre. 



315 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: NOVAS DESCOBERTAS EM BAIRRO E VIDA DE BAIRRO 

 

 

Neste trabalho nos debruçamos sobre a temática Bairro e Vida de Bairro e compreendemos 

aspectos importantes do desenrolar da Vida Social Urbana que engendra continuadamente forma e 

conteúdo ao bairro de Nova Descoberta, na cidade de Natal. Nos caminhos percorridos nos 

amparamos no pensamento do filósofo Henri Lefebvre, e demais autores que com ele dialogam, 

estabelecendo um embasamento teórico que explica o bairro como “um elo ínfimo do tecido urbano 

e dos núcleos que constituem o tecido urbano da cidade”, onde “o espaço e o tempo dos habitantes 

ganham lugar e sentido no espaço urbano” (Lefebvre, 2001a92, p.214).  

Os pressupostos em pauta nos guiaram na pesquisa, clareando o bairro como realidade 

histórica e dialética somente compreendida no movimento e na dinâmica da produção do espaço 

urbano, em suas potencialidades e conflitos, efervescências e contradições que, no caso do nosso 

campo empírico em estudo, se traduziram numa leitura a partir das transformações que acometeram 

a cidade de Natal a partir da segunda metade do século XX. 

As trilhas percorridas nos mostraram um bairro produzido a partir de diferentes lógicas e 

dimensões, arquitetadas de forma concomitante e ao mesmo tempo contraditória. Nova Descoberta 

foi se revelando, assim, pelo que atestava a Prefeitura Municipal de Natal e outras esferas públicas, 

pelo que anunciava instituições como a igreja e associações, pelo que já tinham discutido outros 

pesquisadores, pelo que viviam os moradores. Ou seja, muitos tinham o que falar, anunciar e 

defender sobre sua realidade, cabendo à pesquisa esmiuçar, reunir, sintetizar e apresentar uma 

leitura de Nova Descoberta que fosse possível e condizente com os objetivos e os resultados 

apresentados. 

O desenvolvimento do estudo nos mostrou, como suspeitávamos desde o início, que a 

discussão sobre a temática Bairro e Vida de Bairro em Nova Descoberta somente ganharia 

consistência e viabilidade na compreensão da inter-relação e da simultaneidade da produção do 

espaço percebido, concebido e vivido, cerne do entendimento do Espaço Diferencial que dá forma e 

conteúdo, existência e coerência à Nova Descoberta enquanto parte integrante do tecido urbano da 

capital potiguar.  

Portanto, a investigação em pauta foi abalizada na dialética da teoria da produção do espaço 

proposta por Lefebvre quando assinala que: 
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a tríade percebido-concebido-vivido (que em condições espaciais pode expressar-se 
como prática do espaço-representações do espaço-espaços de representação) 
perde seu alcance se a ela se atribui o estatuto de um ‘modelo’ abstrato. Ou bem 
capta o concreto (como algo distinto do imediato) ou então somente tem 
importância limitada, a de uma mediação ideológica entre muitas outras 
(LEFEBVRE, 2013

93
, p. 99). 

 

Dessa forma, as reflexões empreendidas estiveram alicerçadas no pressuposto de que, 

conforme ressalta Martins (2014, p. 175), “o homem comum e cotidiano não se move num espaço 

linear [...]. Ele se move num espaço tridimensional: do percebido, do concebido, do vivido”. 

Entendimento que nos aproximou das diferentes lógicas e níveis de consciência daqueles que 

produzem o bairro de Nova Descoberta, pensado e planejado como espaço institucionalizado, mas 

também, e concomitantemente, experimentado e vivido, percebido e espacializado, cotidianamente.  

Neste contexto teórico, entendemos que, para elucidar as inquietações sobre o bairro em 

estudo, teríamos que ouvir todos aqueles entrelaçados na tríade explicativa da produção do seu 

espaço, sejam estes funcionários públicos, planejadores, arquitetos e urbanistas, representantes 

políticos, empresários e moradores. Abrimos um caminho teórico-metodológico que se amparou, 

assim, no exercício de dar vez e voz a todos os envolvidos, construindo uma pesquisa amparada em 

entrevistas qualitativas que buscaram entender as ações e as motivações dos sujeitos participantes 

dos diferentes momentos de sua (re)construção.  

Nas trilhas de investigação nos debruçamos sobre o movimento de uma realidade urbana 

complexa e contraditória, que condiciona e é condicionada na dinâmica de seus diferentes bairros, 

nos quais incluímos e destacamos Nova Descoberta como espaço diferencial, porque contrastante e 

conflituoso.  

No contexto assinalado, frisamos que nosso campo empírico foi pensado dialeticamente: 

como espaço concebido por aqueles que o idealizaram, o planejaram e o inventaram seguindo regras 

e especializações, por vezes desarticuladas e abstratas em relação à realidade posta, e em outras 

vezes carregadas de ações positivas em relação às possíveis intervenções no espaço construído, 

como meta de superação e minimização dos impasses e conflitos de uma realidade de contradições. 

Como espaço vivido por aqueles que em seus núcleos de vida social, o experimentaram, lhe deram 

usos e sentidos de um viver construído simbolicamente nas relações sociais vivenciadas. E como 

espaço percebido, capturado e perceptível nas formas e nas práticas espaciais produzidas por 

variados sujeitos sociais, em diferentes momentos históricos. 

Dessa forma, sinalizamos e reafirmamos, no decorrer do trabalho, a existência de Nova 

Descoberta como bairro, uma realidade dinâmica e histórica, sustentada em contradições e 

conflitos, desejos e possibilidades, que se revelou, de forma concomitante e entrelaçada, como:  
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 espacialidade concreta, perceptível nas formas espaciais dos seus quarteirões, 

das suas ruas, do seu desenho urbano produzido entre o natural e o 

construído, o excluído e o incluído, o velho e o novo, o contemporâneo e o 

tradicional, fruto dos diferentes arranjos e eventos que construíram 

historicamente as formas de sua paisagem urbana, como revelação também 

das diferentes impressões e ideias construídas sobre o bairro;  

 concepção institucional, verificada na sua delimitação oficial, nos seus limites, 

na sua Lei de criação, nas suas prescrições urbanísticas, nas suas normas de 

uso e acesso ao solo e a moradia, na sua existência como espaço de 

intervenção do Estado. Como um espaço de planejamento e de exercício do 

poder político e econômico do Estado, em suas diferentes instâncias, e como 

um espaço de atuação de arquitetos e urbanistas, geógrafos e cientistas 

sociais, dentre outros; 

 núcleo de vida social, experimentado, vivido e apropriado cotidianamente por 

seus moradores, que constroem redes e teias do vivido e amparam o 

sentimento de pertencimento e de identidade local, como expressão da vida 

social urbana, que se manifesta a partir de suas diferentes referências 

socioespaciais, como indício da heterogeneidade que a concepção institucional 

não homogeneizou. 

 

Neste percurso sobre as dimensões que compõem a realidade do Bairro de Nova Descoberta, 

notamos um conjunto de possibilidades latentes posta na relação dialética entre o espaço concebido, 

percebido e vivido. Ora, nos deparamos com concebidos vividos – exemplificados na forma como o 

Cemitério e o Batalhão se transformaram em interessantes referências sócioespaciais da vida de 

bairro em ebulição. E entramos em contato com vividos capturados – perceptíveis, por exemplo, na 

maneira como o jogo de futebol, inicialmente uma brincadeira e uma festa para os moradores, foi 

sendo absorvido por novas modalidades do jogo, como a grande festa da Copa do Mundo ou o 

Futebol society, que capturam a espontaneidade do encontro despreocupado do jogo nas ruas ou 

nos campos de futebol públicos. 

Portanto, verificamos e confirmamos nossa hipótese de trabalho, afirmando que realmente 

Nova Descoberta é, simultaneamente e essencialmente, um bairro determinado e somente explicado 

pelo movimento de seu espaço concebido, percebido e vivido. Afinal, somente neste movimento 

pudemos pensa-lo como Espaço Diferencial, a partir das diferenças e complexidades postas nesta 

relação dialética da tríade de análise da produção do seu espaço.  
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Além disso, a compreensão de Nova Descoberta como bairro a partir da realidade posta 

nestas três dimensões, nos aproximou ainda da cidade em sua complexidade, como espaço 

construído de contradições e conflitos, mas também de possibilidades e contrapontos às condições 

postas na produção do espaço urbano capitalista. Afinal, a cidade não se constitui apenas pelo valor 

de troca e pela exploração, mas também pela Festa e pelo valor de uso, ou seja, como Obra da ação 

humana, como explica Lefebvre ao assinalar que: 

 

a própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, 
na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de 
troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 
monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em 
dinheiro)(LEFEBVRE, 2001b, p. 12).  

 

Este entendimento da Cidade enquanto Obra, nos alertou sobre a sociabilidade do homem 

simples e cotidiano, anônimo e muitas vezes esquecido, como assinala Martins (2012). Ideia que 

permitiu um diálogo com o pensamento de Benjamin ([entre 1970 e 1989]) quando, ao resgatar um 

outro sentido da história, afirma ser necessário dar a ‘vez’ e a ‘voz’ aqueles que, além de 

coadjuvantes, são também os vencidos, os dominados, ignorados e ignorantes em relação ao seu 

papel histórico. O que explica Benjamin ao afirmar que, 

 

há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que 
parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão 
escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse 
aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de 
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína 
sobre ruína e a dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os 
mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se 
em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o 
impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o 
amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos 
progresso (BENJAMIN, 1994, p. 226). 

 

A metáfora invocada pelo autor, que coloca o anjo da história puxado pela tempestade do 

progresso, reforça a ideia de que a sociedade contemporânea, em nome da modernidade, relega a 

segundo plano aqueles que não conseguiram acompanhar o novo, o sofisticado, o tecnicamente e 

economicamente cobiçado. Ideia que instiga pensar a modernidade no âmbito da atual sociedade 

capitalista, industrial e urbana, como sinalização de uma sociedade desigual e injusta socialmente. 

Nela homens comuns e ordinários vivem a angústia e a incerteza de uma solução que os direciona 

para o progresso, e ao mesmo tempo, os exclui desse mesmo progresso. Afinal, como assegura 

Martins, 
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a modernidade, enquanto moda e momento, é também a permanência do 
transitório e da incerteza, a angústia cotidiana da incerteza em face do progresso 
linear e supostamente infinito: a vida finita posta em face da realidade social, do 
futuro, supostamente sem fim. A modernidade não está apenas nem 
principalmente na coleção dos signos do moderno que atravessam de diferentes 
modos a vida de todos nós. Modernidade é a realidade social e cultural produzida 
pela consciência da transitoriedade do novo e do atual (MARTINS, 2012, p. 18).  

 

Por isso, entendemos a necessidade de se pensar a realidade de Nova Descoberta a partir 

dos conflitos e das contradições que cercam sua realidade como bairro na cidade, que se insere num 

modelo de desenvolvimento econômico e social desigual e excludente, como as mazelas 

contemporâneas discutidas por Martins, quando nos diz que 

 

a modernidade, porém, não é feita pelo homogeneizante da diversidade do 
homem, como sugere a concepção de globalização. É constituída, ainda, pelos 
ritmos desiguais do desenvolvimento econômico e social, pelo acelerado avanço 
tecnológico, pela acelerada e desproporcional acumulação de capital, pela imensa 
e crescente miséria globalizada, dos que tem fome e sede não só do que é essencial 
a reprodução humana, mas também fome e sede de justiça, de trabalho, de sonho, 
de alegria (MARTINS, 2012, p.18-19).  

 

Premissas estas que sustentaram nossa reflexão sobre as contradições socioespaciais que 

marcam a realidade do campo empírico estudado. Pois percebemos que Nova Descoberta se mostra, 

por exemplo, dialeticamente produzida a partir de diferentes ocupações: ora espontâneas, como 

aquela anunciada na construção das primeiras casas da antiga Coréia dos Índios, ora planejadas, 

como aquela verificada na instalação dos conjuntos habitacionais horizontais. Neste caso, 

ressaltamos a formalização da AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova em áreas de ocupação espontânea, 

como evidência das fragilidades sociais e espaciais e como estratégia de garantia do direito à 

moradia para muitos moradores. Assim, compreendemos que a AEIS, enquanto prescrição 

urbanística, planejada e posta em prática pela Prefeitura Municipal de Natal, se destaca como uma 

possibilidade fomentada no âmago do espaço concebido. 

Nessa ótica de análise, a leitura que realizamos do bairro de Nova Descoberta apresentou 

indicativos e reminiscências de um processo desigual de desenvolvimento econômico e social, mas 

também resíduos e possibilidades de resistência e emancipação frente a essa ordem. Daí a 

constituição de uma Crítica da Vida Cotidiana calcada em reflexões importantes sobre o viver na 

cidade, nos espaços públicos e nos núcleos de vida social imprescindíveis no processo de construção 

histórica do Bairro e da Vida de Bairro. Por isso a investigação permeou a realidade dos espaços e 

tempos da vida cotidiana e buscou as indicações propostas por Lefebvre (1961) em torno desse viver: 
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os tempos cíclicos e lineares, as necessidades e os desejos, o cidadão e o consumidor, o público e 

privado, o individual e o coletivo. 

Daí observarmos que os espaços e tempos vividos no bairro apresentam diferentes 

dimensões. Afinal, a vida cotidiana se revela nos tempos ou ritmos cíclicos (Lefebvre, 1961), mais 

lentos como afirma Santos (2001), das donas de casa e dos aposentados que frequentam com 

assiduidade as calçadas para conversas nos fins de tarde, ou ainda dos vendedores de rua, dos donos 

de mercearias, das costureiras, dos carroceiros. Mas a vida cotidiana também pode ser observada 

nos tempos ou ritmos lineares (Lefebvre, 1961), mais rápidos como também demonstra Santos 

(2001), dos transportes urbanos coletivos, dos carros, dos grandes supermercados, das boutiques, ou 

seja, daqueles tempos pensados para seguir uma lógica mais próxima das necessidades da metrópole 

contemporânea e do mercado. 

As inúmeras observações e aproximações continuadas com o bairro nos levou a (re)descobrí-

lo muitas vezes. E reunindo as informações, as impressões e as evidências da pesquisa de campo 

realizada, o estabelecemos hoje pelo seu conteúdo concreto e abstrato, institucional e cotidiano, o 

apresentando como núcleo de vida social e representação da vida urbana em movimento, que 

expressa as identidades construídas na relação do habitante com seu espaço de vida na cidade.  

Carlos (2001, p. 244) corrobora com essas ideias, destacando o bairro enquanto “microcosmo 

que ilumina a vida, o referencial definido por uma base espacial que se constitui como prática urbana 

e também a referência a partir do qual o habitante se relaciona com espaços mais amplos”. Nessa 

ótica, quando focamos Nova Descoberta como microcosmo e referência de uma base espacial, 

afirmamos a complexidade de sua realidade historicamente produzida, que vai além de sua 

localização e de sua institucionalização, perpassando também os referenciais significativos e vividos 

pelo individuo. Por isso o bairro se afirma como espaço de realização da vida e da prática 

socioespacial, que ilumina os usos e os percursos, as relações e as memórias construídas 

coletivamente em torno de uma identidade.  

No bojo dessa discussão encaramos Nova Descoberta como uma realidade de ricas 

possibilidades de elucidação da temática bairro na cidade atual, especialmente quando concordamos 

com as ideias de Lefebvre, quando explica que: 

 

o bairro, em uma cidade que cresce, pode vir a ser um núcleo de vida social. A 
unidade da cidade, se estendendo, se dispersando, pode se encarnar se assim 
podemos dizer, em um fragmento privilegiado. Primeiramente subúrbio ou 
apêndice exterior, esse fragmento é absorvido, mas guarda uma vida própria que 
com a absorção se intensifica. A característica de comunidade local (territorial) se 
transfere, então, da cidade a um de seus fragmentos ou elementos. A reunião de 
diversos equipamentos (comércios, instituições, lugares de encontro, de lazer, etc.) 
pode constituir um núcleo sólido. Sobretudo se a disposição dos lugares, das vias 
de acesso e dos percursos (estradas, ruas, praças) está por um lado dirigindo a 
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circulação na direção dos equipamentos e por outro, isolando o espaço assim 

determinado pela relação de vizinhança (LEFEBVRE, 2001a94, p. 212).  
 

Nesse contexto teórico, afirmamos que, Nova Descoberta, enquanto um bairro atual da 

capital potiguar, se mostra como núcleo de vida social e fragmento privilegiado no estudo da 

produção do espaço urbano da capital potiguar, sendo um espaço consolidado do ponto de vista da 

ocupação e do reconhecimento de suas identidades e de sua institucionalização, a partir das ideias, 

das decisões e das ações daqueles que o pensaram e o viveram cotidianamente.  

Dessa forma, compreendemos que os antigos núcleos de ocupação de Nova Descoberta e de 

Morro Branco se afirmaram e se consolidaram a partir da construção de uma realidade repleta de 

objetividade e, ao mesmo tempo, de subjetividade, alicerçada numa dinâmica histórica, aquela do 

espaço urbano em sua totalidade. 

E, a partir desse entendimento, alcançamos grandes descobertas no transcorrer do trabalho. 

Primeiro que estávamos diante de um bairro construído a partir de dois núcleos de ocupação 

surgidos na antiga área suburbana da cidade nos anos de 1940; segundo que tínhamos um bairro 

institucionalizado somente nos anos de 1990, mas que já possuía reconhecimento e dimensão 

espacial na cidade por volta da década de 1950; terceiro que estávamos investigando um bairro 

institucional e homogêneo, que se revelou, no entanto, espaço de diferenças e de contrastes, 

composto de realidades heterogêneas vinculadas às questões de identidades e de sentimentos de 

pertencimento; quarto que teríamos que mostrar estas diferenças e estas contradições, sob pena de 

não contemplarmos o que ouvimos, sentimos e vimos no decorrer da construção do trabalho. 

Sobre a questão das diferenças postas na realidade em estudo, vimos que, como explica 

Lefebvre (2013), estas são o resultado da própria produção do espaço em sua tríade de análise, pois 

na relação entre o espaço concebido, percebido e vivido, emergem contradições, contrastes e 

heterogeneidades que estão na essência do que afirmamos existir como Espaço Diferencial. Nesse 

contexto, Lefebvre discute a dinâmica de produção do espaço, ressaltando que, 

 

o direito à diferença designa formalmente o que pode resultar da ação prática, das 
lutas efetivas: as diferenças concretas. O direito à diferença não comporta nenhum 
direito que não tenha sido largamente conquistado. A legitimidade desse ‘direito’ 
reside no seu conteúdo, ao contrário do que sucede com o direito a propriedade, 
cujo valor descansa em sua forma lógica e jurídica, princípio do código de relações 

no modo de produção capitalista (LEFEBVRE, 201395, p. 440). 
 

O direito à diferença, concreta e conquistada, por isso legítima, justifica e ampara, por 

exemplo, a existencia de duas referências socioespaciais nitidamente definidas no campo empírico 

                                                           
94

 Tradução de Borges et al, no prelo. 
95

 Tradução livre. 
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em estudo: o ser e estar em Nova Descoberta e em Morro Branco, como espaços de pertencimento e 

de identidade dos seus moradores. Uma diferença somente explicada historicamente, a partir da 

experiência e da concretude vividas nas práticas cotidianas que construíram e solidificaram a Vida de 

Bairro nas duas áreas. 

Uma diferença que a Prefeitura Municipal percebe parcialmente, reconhecendo em algumas 

situações, especialmente quando afirma, mas não espacializa, a existência da localidade de Morro 

Branco. Mas que não legitima, homogenizando Nova Descoberta e criando um bairro delimitado e 

institucionalizado que é negado e negligenciado por seus moradores. Ideia explicitada, conforme já 

ressaltamos, quando um morador nega firmemente morar em Nova Descoberta ou outro em Morro 

Branco.  

Documentos oficiais expelidos pela Prefeitura Municipal, através da SEMURB, explicam a 

construção histórica de Nova Descoberta, mas não se detém nos caminhos percorridos também por 

Morro Branco, generalizando informações para as duas áreas. Estes documentos apresentam 

informações interessantes acerca de Nova Descoberta na cidade, mas que, para o morador de Morro 

Branco, pode ser visto com estranhamento e negação. Vejamos a seguir dois destes documentos e 

seus conteúdos. 

 

O atual bairro Nova Descoberta compreendia uma área de terras pertencentes à 
viúva Machado, que ia da localidade de Morro Branco até o atual Campus 
Universitário. Um dos mais antigos moradores do lugar, Sr. Luiz Ferreira da Silva, 

conhecido como Luiz Timbu, lembra que anterior a 1940, ali só existia mato e um 

moinho instalado pelo Governador Alberto Maranhão, de onde se tirava água para 
dar de beber aos animais das redondezas. Segundo ele, no período da II Guerra 
Mundial, veículos do 3º Batalhão de Carros de Combate passavam por ali com 
destino a Ponta Negra, destruindo cercas e lavouras, o que facilitou a invasão das 
terras fugindo ao controle da proprietária. Em 1953, quando a seca assolou o 
interior do Estado, o local recebeu grande número de retirantes que ali 
construíram suas casas, passando a ser chamado de Coréia dos Índios ou 
simplesmente Coréia. Segundo moradores mais antigos, o bairro já se chamou 
Capim Macio e Mundo Novo (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2007, p, 6). 
 
Em Natal de 1940, esta região, era pouco povoada, predominando o matagal. Lugar 
ermo, distante dos bairros mais centrais, Nova Descoberta, era conhecida com 
Coréia dos Índios. 
O antigo topônimo foi eternizado, pelo forrozeiro Elino Julião, nos versos da música 
“forró da Coréia”. [...]. A ocupação efetiva, do hoje bairro Nova Descoberta, 
ocorreu na década de 1950, quando migrantes, fugindo da seca, ergueram 
moradias nestas localidade [...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2012, p. 218). 

 

O primeiro documento (2007) destaca aspectos interessantes e condizentes com o que 

compreendemos no transcorrer dos estudos: uma ocupação iniciada a partir da década de 1940, 

marcada pelo migrante da seca, numa área marcada pela presença do Batalhão do Exército. Também 

destaca uma separação entre os dois núcleos, Nova Descoberta e Morro Branco, mas não tece 
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comentários, nem no parágrafo, nem em nenhuma outra parte, sobre o processo de ocupação da 

localidade de Morro Branco. 

Já o segundo documento (2012), retrata elementos parecidos com o texto anterior, mas 

deixa dúvidas quando afirma que “esta área era pouco povoda”, pois não sabemos a que área está se 

referindo, se todo o bairro, ou apenas uma outra específica. Novamente Morro Branco não aparece 

como área de ocupação, como se houvesse um desconhecimento da sua realidade histórica.  

Portanto, os documentos oficiais deixam dúvidas acerca do processo de desenvolvimento do 

bairro, especialmente no que tange aos seus dois núcleos de ocupação, ignorando aspectos 

históricos que possam explicar o núcleo de Morro Branco, nas particularidades de sua dinâmica de 

ocupação e desenvolvimento. 

Moradores reconhecem essa heterogeneidade no que tange a existência de diferentes 

identidades socioespaciais presentes na realidade construída do bairro, fato que pode ser 

exemplificado na seguinte fala: 

 

Eu não posso chegar em Morro Branco e dizer que é Nova Descoberta, mesmo 
sabendo que é o bairro de Nova Descoberta, vão dizer: ele nem reconhece Morro 
Branco. Mas eu também não posso dizer que Morro Branco é Bairro, porque não é, 
e vão dizer que eu não sei que Morro Branco não é bairro. Então digo que são as 
comunidades de Morro Branco e Nova Descoberta. (M2) 

 

A fala do morador, que é uma liderança política no bairro, demonstra um cuidado com o 

tratamento dado à questão das identidades locais, com base na observação da existência das duas 

identidades socioespaciais, constatação que o levou a tratá-las como comunidades. Fato este que 

observamos na fala e nas ações de outros indivíduos, especialmente moradores que são lideranças 

locais. Sabemos que seus posicionamentos podem até ser uma estratégia política de bom 

relacionamento e não enfrentamento das opiniões dos moradores/eleitores, mas revelam a 

percepção e a constatação de um aspecto importante da realidade do bairro. 

Daí podermos falar das diferentes situações que compõem a realidade atual do que a cidade 

conhece como bairro de Nova Descoberta, que pode ser reconhecido a partir de diferentes 

situações: 

 

 Do ponto de vista do que reconhece o poder público municipal quando afirma 

existir o bairro de Nova Descoberta e a localidade de Morro Branco; 

 Do ponto de vista do reconhecimento dos moradores quando afirmam a 

existência de dois bairros: Nova Descoberta e Morro Branco; 

 Do ponto de vista do reconhecimento do direito à diferença, concreta e 

conquistada e dos caminhos empíricos percorridos na pesquisa, como 
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justificativa para podermos afirmar a existência de dois bairros cotidianos: Nova 

Descoberta e Morro Branco. 

 

Por isso a proposição de uma outra espacialização do bairro de Nova Descoberta (Mapa 26), 

que não anula aquela tida como oficial (Mapa 1, p. 28), mas a ela se soma numa outra leitura 

possível de sua realidade. Um bairro possível, portanto, pelo reconhecimento de duas referências 

socioespaciais ou duas identidades de bairro: Nova Descoberta e Morro Branco (Figuras 102 e 103). 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB (2006) e IDEMA (2006), pesquisa de campo e BARROS(1999). Produzido por Francis L. B. Silva, 2016.
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Figura 102 - Nas proximidades do Morro/Parque a leste e da concentração de prédios e do Arena das Dunas a oeste, o 
bairro cotidiano de Nova Descoberta 

 
Fonte: Oficina Quapa Natal_Sel2016. 

 

Figura 103 - Nas proximidades do Morro/Parque a leste e da concentração de prédios e do shopping Midway a oeste, o 
bairro cotidiano de Morro Branco 

 
Fonte: Oficina Quapa Natal_Sel2016. 
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Nesse contexto, apesar de termos seguido empiricamente um bairro institucionalizado da 

cidade, não podemos negar a existência de duas áreas de identidades consolidadas e construídas a 

partir do desenrolar da vida de bairro, em suas semelhanças e contrastes, aproximações e 

distanciamentos, como um exercício de reconhecimento da palavra do habitante que marcou nossos 

encontros no bairro. Daí não esquecermos o recado daqueles que escutamos falar tão intensamente: 

“Eu moro em Nova Descoberta” (M13) ou “Eu moro em Morro Branco” (M13), como legitimidade das 

identidades construídas e vivenciadas historicamente. 

Vivenciamos, a partir da tríade, as aproximações e os distanciamentos entre esses dois 

espaços de identidade, como um exercício de apreensão e de compreensão de uma realidade que se 

reveste de muitas facetas e de muitos cenários, a partir das expectativas do indivíduo que vive, 

experimenta, pensa, calcula, ama e/ou rejeita cotidianamente a cidade. Afinal, 

 

o industrial passa sobre o asfalto apreciando-lhe a qualidade; o ancião o examina 
com atenção, segue-o tanto tempo quanto pode e, com prazer, faz ressoar a 
bengala, lembrando-se com orgulho de que viu colocarem as primeiras calçadas; o 
poeta... anda, indiferente e passivo, a mastigar versos; o especulador da Bolsa nele 
passa a calcular as perspectivas do último aumento da farinha; e o desatento, 

escorrega (MARTIN, apud BENJAMIN, 1989, p. 191-192). 
 

Nessa acepção, na análise da construção do bairro e da vida de bairro, verificamos os 

significados dos espaços e tempos da vida cotidiana que se desenvolve em núcleos de vida social, 

como expressão da cotidianidade produzida coletivamente, entre possibilidades e conflitos da vida 

social urbana na atualidade. Reflexão que anuncia o bairro enquanto construção social, também 

porque é vivido e experimentado por seus moradores.  

Ora, vinculamos estas diferentes identidades à processos de ocupação assentados e 

consolidados em toponímias diferenciadas, decorrentes da construção da vida social urbana em sua 

multiplicidade de aspectos, que se explicam pelo destaque de uma memória que é individual e 

coletiva, vinculada à história do habitante na cidade. Por isso, quando aprofundamos nosso enfoque 

analítico acerca da vida social urbana que ganhou forma e conteúdo nos dois núcleos, o fizemos 

também na perspectiva do reconhecimento da individualidade da noção de pertencimento e de 

identidade do viver e morar em Nova Descoberta e em Morro Branco, como evidência da dinâmica 

da vida social urbana construída, pelas relações de solidariedade e sociabilidade.  

E observando e discutindo as aproximações e os distanciamentos entre as duas identidades 

construídas, levantamos alguns elementos que clarificam esta realidade da Vida de Bairro produzida. 

Em relação ao núcleo de Morro Branco, sabemos que consolidou-se a partir do processo de 

ocupação dos loteamentos e dos conjuntos habitacionais e que, enquanto localidade, está inserido e 

“espalhado” em três bairros, estando mais a norte e a oeste do núcleo de Nova Descoberta.  
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Tais constatações explicam sua participação nos novos arranjos socioespaciais da cidade, 

especialmente daqueles relacionados aos novos fluxos da mobilidade urbana, pois faz parte do 

trajeto de inúmeras linhas do transporte coletivo que circulam entre as regiões administrativas. Além 

disso, permitiu que se afirmasse como área de concentração de investimentos imobiliários e de 

construção de residências voltadas para uma população de maiores rendimentos econômicos, 

enfrentando também um processo de verticalização que tornou a área muito valorizada pelo capital 

imobiliário.  

Daí destacarmos que o núcleo de Morro Branco sofreu uma maior influência dos novos 

movimentos da cidade, incorporando, por exemplo, a especulação imobiliária, muito embora não 

tenha perdido a identidade e a força da sua toponímia. Dinâmica esta que o tornou, portanto, 

bastante contrastante não apenas do ponto de vista da sua ocupação, mas do modo de vida 

vivenciado por seus moradores e das relações estabelecidas com o espaço de morada, com a rua e 

com a calçada. Isto porque percebemos uma realidade em que nas casas de muros altos, nos 

condomínios verticais, nas construções defendidas por muitas cercas elétricas, as pessoas passaram 

a vivenciar uma outra Vida de Bairro, mais enclausurada e individual, e a vida social urbana perdeu 

aspectos importantes de sua coletividade. Como consequencia, ocorreram significativas mudanças 

na vida cotidiana local, expressa quando antigos moradores reclamam hoje dos novos movimentos 

que tiraram a tranquilidade de antigos modos de vida, rareando as cadeiras na calçadas e as 

conversas entre vizinhos.  

Quanto às resistências e às resignificações, continuam a dar movimento à Vida de Bairro e 

novas experiências reinventam o viver e o morar, despontando como alternativas importantes, como 

aquelas que observamos nos canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro e na pracinha Nossa Senhora 

das Vitórias, nas associações, nas igrejas locais e nas ruas localizadas ao pé do morro. Por isso, 

afirmamos que não deixamos de ver tais hábitos e modo de vida em Morro Branco, pelo contrário. 

Ali podemos ver as conversas nas calçadas, as festas nas ruas, o fiado na mercearia, como parte dos 

movimentos e das relações de proximidade e de confiança que sustentam as redes do vivido e 

delineam cotidianamente a Vida de Bairro. Ressaltamos, todavia, que estes movimentos são mais 

perceptíveis nas áreas de ocupação mais antiga, pelas relações e vínculos construídos entre os 

moradores e entre estes e o espaço que habitam.  

No que tange à Nova Descoberta, percebemos que esta área vivenciou uma dinâmica 

diferente de Morro Branco, visto que foi originalmente marcada por uma ocupação espontânea e 

pela posse de terrenos, com forte presença de migrantes oriundos do interior do estado. Além disso, 

do ponto de vista de sua configuração espacial, ficou mais “apertada” ou “comprimida”, entre o 

Morro a leste, o Batalhão ao sul, o Cemitério e a Lagoa do Jacaré ao norte e a Lagoa do Preá, os 

Correios e o Posto de saúde a oeste. A própria constituição da AEIS, que tem seus limites muito 
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próximos dos pontos assinalados, contribuiu para ‘delimitar’ Nova Descoberta, deixando-a como 

uma “concha”, com limites bem explícitos e reconhecidos por seus moradores. Dinâmica esta que 

permitiu salvaguardar antigos hábitos e costumes de um modo de vida que sempre teve uma relação 

muito próxima com os espaços públicos locais, na permanência de práticas cotidianas relacionadas 

aos encontros e às relações de vizinhanças de outrora. Neste caso, destacamos ainda em Nova 

Descoberta a eferverscência da Vida de Bairro que é gerada em torno de variados núcleos de vida 

social, sejam estes espaços públicos, como a rua e a calçada, ou semi-públicos e privados, como 

associações, igrejas, mercearias e bares, haja visto que motivam a constituição das redes do vivido a 

partir das trocas e das relações vivenciadas. 

Se estes elementos clarificam as individualidades de Nova Descoberta e Morro branco, 

outros aspectos se assemelham na realidade observada nos dois núcleos. Como a proximidade das 

duas áreas em relação ao Morro/Parque, sendo este um elemento de destaque, tanto nos 

significados postos na cotidianidade local, quanto pelo fato de que sua preservação, através da 

criação e regulamentação do Parque, contribuiu não apenas para salvar as dunas presentes na área, 

mas, especialmente, resguardar a área de uma possível especulação imobiliária que levaria a 

expulsão dos moradores mais pobres. Ora, conforme já discutimos, a partir da década de 1970 

surgiram projetos para abertura de grandes vias de mobilidade que ligariam as áreas dos dois 

núcleos de ocupação à praia, cortando e destruindo esta cobertura vegetal e tornando a área mais 

vulnerável aos investimentos imobiliários. Projetos que não foram levados adiante devido a uma 

organizada mobilização social, como ressaltamos no Capítulo II. 

Nesse contexto, compreendemos que tanto a instalação do Parque, quanto a implantação da 

zona de controle de gabarito, espaços concebidos, foram importantes para a construção da atual 

configuração espacial do bairro, que se localiza entre o Morro/Parque à leste e a concentração de 

prédios que marcam o horizonte à oeste (ver anteriores Figuras 102 e 103), como uma 

particularidade em relação à cidade e à outros bairros.  

Por sua vez, a dialética da produção do espaço do bairro demonstra o sentimento de muitos 

moradores, que negam o Parque devido a não possibilidade de livre circulação pelas dunas. Frisamos 

que, na verdade, a dialética Morro/Parque representa um novo momento do bairro e da cidade, 

quando antigos hábitos, como convescotes para as praias situadas após às dunas, são cada mais 

escassos, pois as áreas de praia, antes desabitadas e situadas à leste das dunas, comporta hoje 

grande hotéis e uma importante via de circulação da cidade, a Via Costeira (ver Figura 5, p. 104). Ou 

seja, o Morro, apropriado como espaço vivido pelos moradores e importante referência socioespacial 

dos núcleos de ocupação inicial de Nova Descoberta e Morro Branco, se transformou em Parque a 

partir dos anos de 1970 e é desapropriado em seus significados mais proeminentes como espaço 

vivido. 
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Todavia, a referida desapropriação não aconteceu sem resistências. Afinal, atualmente, 

muitas são as ressignificações em relação ao Morro/Parque, pois moradores, como jovens, surfistas e 

pescadores continuam a percorrer as antigas trilhas locais em direção à praia. Além disso, muitos 

moradores, especialmente aqueles residentes ao pé do morro, continuam a ter uma relação muito 

próxima com as dunas, conhecendo e convivendo com animais da mata, conhecendo espécies 

vegetais e aproveitando, como dizem, “o ar puro da área” (M13).  

Realidade, no entanto, repleta também de outras preocupações, como o fato de que a 

ocupação nas áreas próximas às dunas causa problemas sociais e ambientais preocupantes, como 

deslizamentos e soterramentos, conforme declara documentos sobre as áreas de riscos ambientais e 

sociais no município de Natal (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2008b).  

Ora, a discussão desta realidade de conflitos e possibilidades se mostra a partir do que 

vivenciamos e constatamos no transcorrer da pesquisa, especialmente quando nos damos conta e 

nos aproximamos das diferentes situações que marcam a construção do Bairro e da Vida de Bairro, 

em sua tripla dimensão concebida, percebida e vivida. Por isso o foco no estudo do bairro esteve não 

apenas na sua formação como espaço oficial e delimitado, mas, também, como espaço de vida do 

indivíduo na cidade. Afinal,  

 

na escala do micro, o bairro – do ponto da realização da vida – configura-se como  
prática socioespacial. Nessa dimensão concreta, ocorre a produção de laços de 
solidariedade e união dos habitantes, criados nas relações de vizinhança, que 
colocam em evidência a prática do habitante (espaço e tempo do lazer e da vida 
privada, bem como espaço e tempo do trabalho), iluminando usos, particularmente 
aquele que se estabelece fora do mundo do trabalho e da vida privada. O bairro 
como referencial para a vida – é muito forte [...] e aponta para o fato de que os 
habitantes construíram, ao longo do tempo, uma identidade com essa parcela do 
espaço, que vai produzindo elementos constituidores da memória (CARLOS, 2001, 
p. 244). 

 

Nessa ótica em debate, avultamos a dinâmica da Vida de Bairro construída a partir da 

efervescência dos núcleos de vida social, quando ruas, canteiros, calçadas, praças, quadras, campos 

de futebol, associações, igrejas, mercearias e dunas, têm significados importantes para o morador. 

Estes são espaços usados e apropriados, que dão sentido à vida social urbana assentada em pares 

dialéticos de uma realidade contraditória e complexa, erguida entre o valor de uso-valor de troca, o 

público-privado, o rural-urbano, o bairro-cidade.  

E para adentrarmos mais um pouco nessa discussão sobre a dimensão e a importância do 

vivido na constituição e representação do Bairro e da Vida de Bairro na atualidade, pensemos o texto 

de Cascudo (1929) sobre a toponímia das ruas de Natal: 
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Quem dá nome a rua é o povo. Rua Velha, nome velho. Paris guarda os seus nomes 
medievos. Londres e Berlim. Em toda a parte. Rua nova, nome novo. Assim 
depressa pegou rua Pedro Soares e as avenidas de Petropolis e Tyrol. Convinha 
uma revisão toposynonímica em Natal. Conservar officialmente as denominações 
que têm seculos de vida na alma collectiva. Deixem a rua do fogo, a rua do Vai 
quem-quer, a rua do Camboin, a rua da Estrella. Que mal fazem o Rabo da Besta, a 
Baixa da Belleza e o Alto da Bandeira. Deixem a rua da Lus, a rua da Castanha, a rua 
do Arame. Quem baptisou tinha o direito de baptizar. Mantenham o nome de rua 
das Virgens. Deixem a rua Santo Antonio ter o seu nome que é do seculo XVIII. 
Quem vem fazer rua Senador Bonifacio? Rua senador Nilo Peçanha? Conservem a 
physionomia sonora da cidade que é dada por estas designações burlescas e 
curiosas. Há muito tempo que o Rio não tem Ouvidor. Mas tem a rua onde elle 
morava. Chamem Praça da Matriz, Praça de Palacio, Becco Novo. É mais honesto, 
mais logico, mais brasileiro. 

 

No texto apresentado, Cascudo fala sobre a toponímia das ruas em Natal do começo do 

século XX e faz uma constatação e um pedido: as ruas são nomeadas pelo povo e assim deixem ser, 

por ser mais honesto, lógico e brasileiro. Em suas palavras a evocação de um sentimento de 

valorização e de consideração acerca do espaço vivido e percebido que é produzido cotidianamente 

pelos moradores de uma cidade, quando constroem a vida social urbana que se revela na relação 

com o outro e com as formas espaciais, dando significados e importância às ruas e aos bairros. Afinal, 

é nesses espaços que o habitante experimenta e produz o simbólico e o real, num exercício de 

apropriação dos espaços que são concretos em sua vida cotidiana. 

O autor critica o caráter abstrato e genérico dos nomes pensados para as ruas de nossas 

cidades. São nomes concebidos por aqueles que, geralmente, desconhecem a realidade dessas ruas, 

criando toponímias desarticuladas à cotidianidade local, sem significados que permitam sua 

apropriação pelos moradores. Sendo assim, tais nomes se tornam apenas o simples endereço do 

habitante na cidade. 

Assim, também, podemos pensar a toponímia e a própria institucionalização de nossos 

bairros. Muitos deles têm nomes que os moradores desconhecem, têm delimitações que não 

condizem com o que vivenciam diariamente, tem uma história contada que não reconhecem. Por 

isso muitos moradores ignoram esses nomes, esses limites ou essas delimitações oficiais, passando a 

viver a rua ou o bairro a partir de uma toponímia mais real e concreta, articulada conforme as 

necessidades e as alegrias, os problemas e as esperanças construídas cotidianamente. 

No bairro de Nova Descoberta percebemos a convivência entre a toponímia oficial de ruas, 

praças, lagoas e aquelas usadas cotidianamente pelos moradores, especialmente quando uma 

referência se torna importante para localizar e nomear esses espaços. É o caso, por exemplo, da Av. 

Brigadeiro Gomes Ribeiro, também conhecida como rua do Churrasquinho do Pedro, ou do Centro 

Desportivo de Nova Descoberta, também nomeado Agripinão, ou da lagoa dos Potiguares, também 

popular como lagoa do Jacaré. Ou ainda o caso das ruas Laércio Fernandes e Padre Germano no 
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núcleo de Nova Descoberta, que são conhecidas, respectivamente, como rua do Sabão e rua Santa 

Luzia pelos moradores, pois na primeira existia uma pequena fábrica de sabão e na segunda residia 

uma senhora curandeira chamada Luzia. 

Neste sentido, a cotidianidade vivenciada tem significados de cunho individual e coletiva, 

fazendo parte da memória que é do habitante, mas também dos moradores que a construíram e a 

compartilharam na produção da história local, pelas experiências, tradições, costumes e problemas 

vividos em coletividade. 

Salientamos que, ao passear por essas questões no transcorrer do trabalho, aprofundamos 

nossas discussões e nossas descobertas sobre o objeto de estudo investigado. Pois, nossos primeiros 

contatos mostraram, de imediato, um bairro de Nova Descoberta diferente daquele que topamos 

como bairro institucionalizado: tinha delimitações diferenciadas. Além dessa delimitação oficial o 

bairro tinha diferentes dimensões, as quais inclui o concebido, o percebido e o vivido. Por isso, 

afirmamos que enveredamos por muitas trilhas, ruas, becos, avenidas e fizemos grandes descobertas 

após as várias voltas realizadas. Ao final chegamos no bairro de Nova Descoberta em sua 

multiplicidade de significados.  

Na verdade, podemos agora afirmar que o Bairro de Nova Descoberta, concreto e real, 

somente emerge quando entramos em contato com as contradições e as diferenças de sua realidade 

como espaço diferencial: de contradições, de diferenças, de contrastes. Assim, apenas no exercício 

de questionar e reinventar o conhecimento que tínhamos da sua realidade, alcançamos a afirmação 

do que de fato existe como Nova Descoberta: um bairro reconhecido institucionalmente, percebido e 

construído espacialmente e vivido simbolicamente por seus moradores, que guarda duas identidades 

socioespaciais delimitadas e não coincidentes com os limites oficiais, mas que são, especialmente, 

reconhecidas pelos seus moradores.  

Sendo assim, apenas a consciência das diferentes dimensões da realidade do bairro, como 

seu espaço concebido, mas também percebido e vivido, traduzem as diferenças, os contrates e 

particularidades que compõem o bairro de Nova Descoberta em sua concretude. Portanto, a 

importância e efervescência da Vida de bairro é construída cotidianamente entre o espaço privado 

da casa e os espaços, públicos ou não, os quais chamamos de núcleos de vida social e que se 

traduzem em potencialidades marcantes do bairro na atualidade. 

Ora, inúmeros estudiosos, incluindo Lefebvre (1974; 2001a) e Carlos (1996; 2001), discutem 

o esvaziamento do bairro enquanto espaço da vida social urbana, que se perde no processo de 

mercantilização, de privatização, de transformação do habitante em consumidor, que não consegue 

mais vivenciar sua rua, sua calçada, seu bairro, e que se fecha em casa, não vivendo o bairro e a 

cidade em sua totalidade, mas, muitas vezes, como simples morador de um endereço.  
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Não é o que ocorre na maior parte do bairro de Nova Descoberta, sobretudo em suas áreas 

de ocupaçao inicial e naquelas onde os moradores se organizam coletivamente para resolver seus 

conflitos. Portanto, esse bairro vivo ainda é real, tem forma e conteúdo decorrente da efeverscência 

da Vida de Bairro consolidada historicamente, tanto em Morro Branco como em Nova Descoberta. 

Realidade existente que é consolidada no movimento dos núcleos de vida social, ou seja, nos espaços 

onde se organizam e se experimentam as relações de proximidade, de vizinhança, de solidariedade e 

de sociabilidade, como razão e condição relevante para a consolidação da vida social urbana. 

Nesse sentido, entendemos que a apropriação cotidiana da rua, da calçada, do canteiro, da 

praça, do campo de futebol, da associação e da igreja, podem traduzir o Habitar em nosso bairro e 

em nossa cidade, já que podem se sobressair como espaços de pertencimento e de identidade, onde 

a vida cotidiana revela gestos, relações e hábitos de um modo de vida que ganha ritmo e sentido 

para o habitante.  

Por isso a necessidade de políticas públicas e de estratégias de ocupação e de intervenção 

que permitam ao cidadão viver o bairro, através dos usos dos espaços públicos, frequentando e 

percorrendo as ruas entre os comércios, as associações, os espaços de lazer, como a praça, o campo 

de futebol e a quadra. Uma vez que, somente nesse movimento e nessa dinâmica, pode o bairro se 

revestir de concretude para o morador. 

Nesse contexto, a valorização das relações de vizinhança, de solidariedade e de sociabilidade 

construídas em diferentes momentos, manifestam a vida social urbana e apontam para o exercício 

de habitar o bairro como revelação também do exercício de habitar a cidade. Nessa dinâmica, a vida 

social urbana revela a cidade como espaço de uma coletividade, como uma premissa e um caminho 

interessante para pensarmos o exercício da cidadania e da intervenção política no espaço.  

Como ocorreu nos movimentos observados nos canteiros da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro ou 

na praça Nossa Senhora das Vitórias, pois antes espaços destituídos de significados para o morador, 

foram apropriados cotidianamente por um conjunto de ações articuladas e vivenciadas pelos 

próprios habitantes locais. Estes se organizaram e tomaram consciência da necessidade de 

intervenção nestes espaços e para isso precisaram conversar, planejar e agir com o objetivo de 

alcançar metas comungadas por todos. Ou ainda como ocorre com a apropriação cotidiana de 

calçadas e canteiros de ruas do bairro, onde o vivido experimentado confere significados a estes 

espaços. 

Ressaltamos, no entanto, que simplesmente vivenciar determinados espaços como núcleos 

de vida social não leva a intervenções e transformações em determinadas realidades. Conforme já 

expomos, estes constituem possibilidades inquestionáveis de uma vida social urbana que revela o 

que a cidade tem mais salutar: a vida em coletividade. Todavia, há um degrau ainda a subir ou uma 
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ideia a amadurecer e a ganhar gestos: a consciência da intervenção política, que busca a 

transformação de uma dada realidade. 

No bairro em estudo, vimos, nessa conjuntura, como as Associações reúnem moradores e 

ajudam a fortalecer a identidade e a noção de pertencimento. Mas, também, como carecem de um 

sentido mais político, pois, em diferentes momentos, não conseguem levar a uma reflexão ou 

possível intervenção no espaço. Realidade perceptível quando o conteúdo político destas 

Associações está atrelado a interesses partidários ou individualistas que não pensam problemas de 

uma coletividade. Em muitos casos, algumas necessidades e problemas podem até vir a tona, mas 

não são amplamente discutidos com vistas a possíveis intervenções reais.  

Nesse sentido, entendemos que algumas Associações se destacam como espaços de 

sociabilidade e solidariedade, sendo relevantes para a produção da Vida de Bairro local, mas podem 

ir mais além ao vislumbrar possíveis transformações políticas nos rumos e caminhos da coletividade. 

Circunstância que, ao ocorrer, demonstra uma fragilidade na organização política de algumas 

Associações locais, como um retrato também da necessidade de maior envolvimento e criticidade 

por parte de moradores do bairro. Afinal, como afirma Makarenko:  

 

o coletivo é um organismo vivo e, por isso mesmo, possui órgãos, atribuições, 
responsabilidades, correlações e interdependência entre as partes. Se tudo isso 
não existe, não há coletivo, há uma simples multidão, uma concentração de 
individuos

96
. 

 

No âmbito dessas reflexões, compreendemos que nossas cidades e nossos bairros precisam 

das condições estruturais de um Habitar que permita a fuga do impessoal e da banalização do 

cotidiano, que transforma cidadãos em consumidores, sujeitos em agentes passivos em sua vida 

cotidiana. Dinâmica que, estruturando-se em nossos bairros, podem expressar gestos e atitudes de 

uma memória individual e coletiva, importante na formação da identidade local e do cidadão 

consciente e crítico dessa realidade. Como afirma Carlos ao mostrar que, 

 

o Habitar envolve a produção de formas espaciais, materiais bem como de um 
modo de habitá-las e percebê-las. É um termo poético, pois abarca um tempo de 
criação nos modos de apropriação, que organiza e determina o uso. [...] nessa 
medida, o espaço do habitar tem o sentido dado pela reprodução da vida, 
tratando-se do espaço concreto dos gestos, do corpo, que constrói a memória, uma 
vez que cria identidades (CARLOS, 2011, p. 55-56). 

 

No contexto assinalado, se faz necessário destacar também as possibilidades postas na vida 

social urbana que se descortina no bairro de Nova Descoberta, nas resistências, estratégias e 
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 Disponível em: <http://alfonsgossen.blogspot.com.br/2012/10/coletivo.html>. Acesso em dezembro, 2016. 

http://alfonsgossen.blogspot.com.br/2012/10/coletivo.html


335 
 

significados da Vida de Bairro construída cotidianamente através das relações de vizinhança que 

criam as tramas e as redes do vivido. Possibilidades que emergem no antigo e no novo bairro, como 

resultado das relações de proximidade entre os moradores, como ocorreu nos movimentos 

envolvendo algumas Associações locais.  

Sendo assim, pensemos o bairro de Nova Descoberta como espaço diferencial, ou seja, 

construído e forjado nas contradições, conflitos e diferenças do movimento dialético e concomitante 

da produção do seu espaço concebido, percebido e vivido, numa leitura possível a partir do método 

regressivo-progressivo e da transducção (ver Quadro D, no Apêndice). Pois, depois das muitas voltas 

dadas, dos percursos realizados, dos dados buscados, das conversas travadas, voltamos nesta parte 

final do trabalho, ao bairro atual para assim visualizar suas possibilidades. 

As Novas Descobertas realizadas nos caminhos percorridos na pesquisa nos levaram, 

portanto, a aprofundar a leitura acerca do nosso objeto de estudo e a apresentar nosso campo 

empírico de trabalho a partir de um processo de construção e reconstrução de sua realidade, a qual 

foi vista e discutida entre o passado e o presente, o presente e o possível, o rural e o urbano, o bairro 

e a cidade, o novo e o velho. Para isso, nos amparamos na discussão de temáticas diversas 

levantadas por Lefebvre em seus estudos acerca da relação rural-urbano e da realidade posta na 

cidade contemporânea, anunciando a atualidade e a contribuição de seus estudos, especialmente no 

tocante a importantes e imprescindíveis obras, como Du rural à l’urbain, La production de l’espace e 

Critique de la vie quotidienne.  

Obras que nos remetem também aos estudos de Hannah Arendt (2010, p. 8), quando, ao 

explicar o sentido e a finalidade da Condição Humana, a atrela a três atividades humanas 

imprescindíveis: o Trabalho, que se refere à dinâmica biológica que permite a vida ao corpo humano; 

a Obra, que remete à artificialidade e o não-natural, que propicia a mundanidade da existência 

humana; e a Ação que corresponde a atividade por excelência dos homens, sem necessidade da 

mediação das coisas ou da matéria, proporcionando a Pluralidade da condição humana, pois “os 

homens, e não o homem, vivem na Terra e habitam o mundo”.  

Pressupostos que alicerçam e amparam nosso propósito de realização de uma leitura do 

Bairro e da Vida de Bairro em Nova Descoberta a partir do que propõe Lefebvre (2013), pensando o 

Bairro como Espaço Diferencial, histórico e contraditório, conflituoso e possível, pois assim podemos 

chegar ao entendimento de elementos importantes acerca da vida social urbana em sua pluralidade 

e possibilidades.  

Contexto em discussão que ratifica e aprofunda o estudo do Bairro na atualidade pelo que 

propõe Lefebvre em suas obras: como núcleo de vida social e fragmento privilegiado do estudo da 

cidade, produzido como Espaço Diferencial a partir da dinâmica de produção do seu espaço 

concebido, percebido e vivido, no âmbito de uma crítica da vida cotidiana. Um caminho de análise, 
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portanto, proposto para o estudo do Bairro e da própria Cidade na atualidade, pela constatação da 

própria pluralidade da condição humana sobre a Terra. 

Destacamos e reafirmamos ainda que, na leitura realizada sobre o Bairro e a Vida de Bairro 

em Nova Descoberta, aprofundamos nossa compreensão da cidade. Afinal, o estudo do bairro 

somente possui consistência e coerência se inserido na totalidade do espaço urbano. Daí, então, 

Nova Descoberta como uma possibilidade de leitura de Natal, estando inserida, portanto, nos 

arranjos das transformações pelas quais passou a capital a partir da segunda metade do século XX. É 

no âmbito destas transformações que inserimos os antigos núcleos de ocupação, Nova Descoberta e 

Morro Branco, e suas realidades atuais como áreas de ocupação consolidadas e plenamente 

inseridas no tecido urbano de uma metrópole em expansão.  

E a cidade não para, continua dialeticamente sendo construída a partir dos novos arranjos 

socioespaciais que continuam a produzir seu espaço urbano. Por isso, a leitura realizada de Nova 

Descoberta continua a se abrir em múltiplos caminhos de investigação não mais possíveis de serem 

contempladas neste trabalho, mas que se revestem de rico potencial de encaminhamentos para 

outras pesquisas.  

Como primeiro encaminhamento destacamos a necessidade de um maior aprofundamento 

acerca da realidade do núcleo de Morro Branco, que foi apresentado na pesquisa como localidade 

que está também presente nos bairros de Tirol e Lagoa Nova, conforme atestam documentos da 

Prefeitura Municipal de Natal, e que foi descortinado como espaço de ocupação e de identidade 

consolidada na cidade. Pois bem, percebemos a necessidade de aprofundamento da realidade 

vivenciada em Morro Branco, pois nos detemos em detalhes mais voltados para o bairro oficial de 

Nova Descoberta e consideramos que outros elementos, presentes nos bairros de Tirol e Lagoa Nova, 

possam ser também importantes para entender melhor sua realidade. Especialmente se levarmos 

em consideração a ideia de Morro Branco como bairro a partir do que afirma a Palavra do Habitante, 

buscando averiguar também possíveis reivindicações de sua emancipação como Bairro oficial. 

Como segundo encaminhamento chamamos a atenção para o fato de que observamos uma 

migração latente de moradores do bairro estudado para outras áreas da cidade, especialmente para 

o Planalto, o último bairro oficialmente constituído na capital. Ora, sabemos que os primeiros 

moradores dos dois núcleos de ocupação estudados eram migrantes oriundos do interior do estado, 

mas também de outras áreas da própria capital, atraídos pela ocupação dessa área a partir dos anos 

de 1950. Pois bem, novas áreas continuam a atrair e a serem ocupadas, produzindo fluxos 

populacionais em movimento na cidade. Assim, a migração Nova Descoberta-Planalto pode ser 

apresentada como uma evidência, tanto do transbordamento de Nova Descoberta, quanto de 

dinâmicas socioespaciais mais recentes na produção do espaço urbano natalense.  
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Como terceiro encaminhamento sugerimos que os estudos dos bairros na cidade atual, e 

particularmente na capital potiguar, levem em consideração a construção da vida social urbana e a 

Palavra do Habitante, entendendo estes espaços a partir da tríade de sua produção: o concebido, o 

percebido e o vivido. Dessa forma, há de se pensar o bairro para além de sua dinâmica institucional, 

buscando o aprofundamento de sua importância como espaço de vida e de identidade do indivíduo, 

como fragmento privilegiado da cidade e núcleo da vida social urbana. Encaminhamento que pode 

servir de base para compreensão do conjunto dos bairros de uma cidade, mas não somente daqueles 

tidos como oficiais, mas daqueles que são construídos e reafirmados cotidianamente, os quais 

chamamos de bairros cotidianos. 

Tais encaminhamentos compõem o caráter dialético da pesquisa realizada, que não finda 

nestas últimas páginas, mas se reveste de novas indagações importantes à reflexão da realidade 

estudada. Somando conteúdo e estratégias a um caminho de investigação que se descortina, assim, 

como possibilidade de entendimento do bairro e da cidade, da vida cotidiana e da vida social urbana 

na atualidade, como contribuição para se pensar a crítica da vida cotidiana, ou seja, a própria 

condição humana na atualidade. Afinal, como afirma Lefebvre (195897, p. 267), “a crítica da vida 

cotidiana – critica e positiva – deve pavimentar o caminho do verdadeiro humanismo, aquele que crê 

no humano porque o conhece”. 

Esperamos que esta seja uma contribuição da tese ora apresentada, pensar o Bairro como 

caminho para uma crítica da vida cotidiana, em que ele seja encarado como núcleo de vida social e 

fragmento privilegiado no estudo do espaço urbano, somente apreendido na simultaneidade do 

espaço concebido, percebido e vivido, por isso então espaço de diferenças e de contradições. Como 

Nova Descoberta se mostrou e se afirmou na pesquisa realizada. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 – OS DIFERENTES CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Quadro A – As Tramas do Vivido em Nova Descoberta: um caminho de investigação 

AS TRAMAS DO VIVIDO E A PALAVRA DO HABITANTE DE NOVA DESCOBERTA: 
AS ENTREVISTAS QUALITATIVAS 

MOMENTOS COM HORA MARCADA 

MOMENTO 1– A família do pontapé inicial  9 vozes diretas, 1 voz indireta e mais 3 vozes 
agregadas (2 idosos de ambos os sexos, 8 homens 
adultos e 3 mulheres adultas) 

MOMENTO 2 – Uma liderança e seus acervos 2 vozes (1 senhor) 

MOMENTO 3 – Famílias de muitas histórias 8 vozes (4 mulheres adultas, 3 homens adultos, 1 
jovem rapaz) 

MOMENTO 4 – Uma liderança em ascenção 1 voz direta e mais três vozes agregadas 

MOMENTO 5 – Puxadores da festa: parte I 1 voz (1 homem adulto) 

MOMENTO 6 – Puxadores da festa: parte II 1 voz (1 homem adulto) 

MOMENTO 7 – Um senhor da igreja 1 voz (1 homem idoso) 

MOMENTO 8 – Um senhor enfermo 1 voz (1 homem idoso) 

MOMENTO 9 – A liderança da pracinha 1 voz (1 homem adulto) 

MOMENTO 10 – Uma freira preocupada 1 voz (1 mulher adulta) 

MOMENTO 11 – O morador curioso 1 voz (1 homem adulto) 

MOMENTO 12 – O morador pesquisador 1 voz (1 homem adulto) 

MOMENTOS DOS PERCURSOS REALIZADOS 

MOMENTO 13 – Encontros inesperados 27 vozes e muitos flasches incontáveis 
(aqui, neste momento, homens e mulheres, jovens 
e adultos, foram ouvidos) 

MOMENTOS DAS VISITAS PLANEJADAS 

MOMENTO 14 – Comerciantes e empresários  3 vozes (2 homens adultos e 1 mulher adulta) 

MOMENTO 15 – Associações 32 vozes  
(aqui, neste momento, homens e mulheres, idosos 
e adultos, foram ouvidos) 

MOMENTO 16 – Escolas, Posto de Saúde e 
Cemitério 

6 vozes (3 mulheres e 3 homens adultos) 

MOMENTO 17 – Militares  3 vozes 
(3 homens adultos) 

MOMENTOS EM EVENTOS 

MOMENTO 18 – Os aniversários, o Natal, o São 
João, a Copa do Mundo, o Dia de Finados, os 
Desfiles, os Momentos Religiosos. 

Vozes misturadas, flashes incontáveis 
(aqui o incontável: homens e mulheres adultos, 
jovens e também idosos) 

OS MOMENTOS AS VOZES 

18 Aproximadamente 103 

 

  



350 
 

Quadro B – A Pesquisa Documental: alguns exemplares 

TÍTULO DO DOCUMENTO OBSERVAÇOES 

Morro Branco: cenários – histórias – memórias  
 

Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências 
Sociais (TCC), produzido por um morador local;  

As Vilas em Nova Descoberta: condições de 
vida e moradia em um bairro da cidade de 
Natal 

O Trabalho de Conclusão de Curso em 
Geografia, de autoria de uma ex-moradora do 
bairro; 

Numa antiga história, uma nova descoberta  
 

O livro, ainda no prelo, é produzido por um 
antigo morador que é representante de 
associação local e vereador municipal; 

Nova Descoberta sua história em versos Cordel de autoria de um antigo morador já 
falecido; 

Dossiê sobre a ocupação indevida de áreas 
públicas/Bairro de Nova Descoberta – Morro 
Branco 

O documento produzido pela Associação 
Potiguar Amigos da Natureza; 

Uma coletânea de Leis e Decretos  Documentos cedidos pela SERMURB/Natal, 
sobre a criação e reformulação dos bairros de 
Natal, cedida pela SEMURB/NATAL; 

Conheça melhor o seu bairro: Nova Descoberta 
e Anuário Estatístico de Natal 
 

Uma série de publicações anuais da 
SEMURB/NATAL sobre a cidade e seus bairros; 

Proposta para Delimitação dos Bairros da 
Cidade do Natal e Proposta para Atualização 
dos Limites dos Bairros da Cidade do Natal 
 

Documentos produzidos por diferentes órgãos 
da Prefeitura Municipal de Natal sobre a 
(re)formulação dos bairros da capital potiguar, 
entre as décadas de 1970 e 1990; 

Imagem Socioambiental de Nova Descoberta, 
As Favelas de Natal e Nova Descoberta 
 

Trabalhos de disciplinas produzidos por alunos 
do curso de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, em diferentes épocas. 
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Quadro C – Algumas disciplinas cursadas e artigos produzidos a partir da temática de pesquisa 

SEMES
TRE  

DISCIPLINA ARTIGO PRODUZIDO 

2012.1 Gestão Urbana, Território e Meio 
Ambiente................................................
............... 
 
 
Seminário Temático II-A Construir e 
Habitar no Pensamento de Martin 
Heidegger................................................
...... 

As Dunas antes e depois do Parque: elementos 
para o entendimento do cotidiano e da vida 
social no bairro de Nova Descoberta, em 
Natal/RN.  
 
O habitar em Lefebvre e Heidegger: breves 
considerações para entender a casa, a rua e o 
cotidiano na cidade contemporânea 

2012.2 Seminário Temático II-B – Crítica da 
Vida 
Cotidiana.................................................
...... 

O Habitar em Heidegger e Lefebvre: diálogo, 
aproximações e possibilidades teórico-
metodológicas 

2013.1 Relações Pessoa-
Ambiente................................... 

A imagem ambiental de moradores do bairro de 
Nova Descoberta, em Natal/RN: Diferentes 
imagens? Diferentes identidades? 

2013.2 Tópico Especial IV – Cidades: Centro e 
Centralidades..........................................
.............. 

Breves considerações sobre antigas e novas 
centralidades no processo de estruturação do 
espaço urbano de Natal/RN. 

2014.1 Seminário Temático III-A – Tempo-
Espaço e Cotidiano na Cidade 
Contemporânea................... 

Marcovaldo: na busca de um diálogo entre Ítalo 
Calvino, Henri Lefebvre, Milton Santos e Ana 
Clara Ribeiro. 
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APÊNDICE 2 - A SISTEMATIZAÇÃO DE UM CAMINHO DE PESQUISA 

 

 

Quadro D: O BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA construído como espaço diferencial a partir das contradições e diferenças de seu espaço concebido, percebido e vivido 

O bairro Atual Na década de 1940 Nas décadas de 1950 e 
1960 

Nas décadas de 1970 e 1980 A partir da década de 1990 O bairro possível 

Um primeiro olhar 
sobre Nova 
Descoberta apresenta 
um bairro localizado 
na Região 
Administrativa Sul, que 
se limita a leste com o 
Parque das Dunas, a 
oeste e a sul com o 
bairro de Lagoa Nova e 
a norte com o bairro 
de Tirol. 
Outro olhar mostra 
uma realidade 
dialeticamente 
produzida entre:  
O Morro e o 
Morro/Parque;  
O Morro/Parque e 
paredão de prédios da 
cidade;  
O movimentado 
trânsito e a lenta 
carroça; 
O supermercado e o 
bodega; 
A costureira e a 
boutique; 
O bairro formal e o 
bairro cotidiano; 
A identidade de Nova 
Descoberta e a 
identidade de Morro 
Branco... 
Um percurso por suas 
ruas, avenidas, 
calçadas e canteiros 
expressam, de 
diferentes formas, sua 
realidade construída... 

A área do atual bairro de 
Nova Descoberta compunha 
a Zona Suburbana da capital 
potiguar.  
A partir da Segunda Grande 
Guerra, a área se destaca 
como ligação entre os bairros 
mais centrais e a Base Aérea 
de Parnamirin, nas 
imediações a leste de onde 
passava a antiga Pista, atual 
Av. Salgado Filho. 
Nas proximidades das dunas 
a leste, é instalado um 
Batalhão de tropas federais 
do Exército. 
Sítios, granjas e casas de 
campo marcam a ocupação 
rarefeita da área.  
Morro Branco já é uma área 
nomeada e conhecida, 
localizada nas proximidades 
das dunas. Mais ao sul, 
também próximo às dunas, e 
ao Batalhão do Exército, 
inicia-se a ocupação da 
Coréia dos Índios.  
Em 1947, na Zona Suburbana, 
nas imediações a leste da 
antiga Pista, é instituído o 
bairro de Lagoa Nova. Os dois 
núcleos de ocupação de 
Morro Branco e da Coréia dos 
Índios são incorporados ao 
bairro de Lagoa Nova, na 
zona suburbana.  
 
 

Em Morro Branco, antigos 
sítios e granjas passam a 
ser parcelados e loteados.  
Na Coréia dos Índios 
posseiros ocupam terras no 
entorno do Batalhão do 
Exército.  
As dunas, chamadas 
simplesmente de Morro 
pelos moradores locais nos 
dois núcleos, passam a ser 
importante referencial 
para a cotidianidade local.  
A Coréia dos Índios passa a 
ser nomeada de Nova 
Descoberta, que em 
conjunto com Morro 
Branco, se destaca como 
área de ocupação 
consolidada na cidade. 
Importantes referências 
socioespacial, como a Casa 
da Criança e o Centro 
Social Celso Sales, em 
Morro Branco, e o Centro 
Social Francisco Ferro e o 
Batalhão em Nova 
Descoberta, dão conteúdo 
e movimento à vida 
cotidiana nos dois núcleos, 
como alicerce e explicação 
para o amadurecimento 
das identidades de Nova 
Descoberta e de Morro 
Branco. 

Importantes eventos contribuem para a 
configuração urbana dos dois núcleos, 
como a inauguração do Cemitério Parque 
de Nova Descoberta e a construção de 
conjuntos habitacionais em Morro Branco. 
Antes separados territorialmente, os dois 
núcleos passam a ser interligados por 
importantes vias de ligação, como a Rua 
da Saudade, a Av. Brigadeiro Gomes 
Ribeiro e a Av. Xavier da Silveira. Ao 
mesmo tempo, antigas vias sofrem 
intervenções e modificam seu traçado, 
como a Rua Djalma Maranhão. A nova 
dinâmica vai trazendo modificações na 
vida cotidiana, e o urbano se solidifica na 
nova realidade local. 
Os dois núcleos de ocupação são 
reconhecidos espacialmente na cidade, 
por moradores e órgãos públicos, como a 
Prefeitura Municipal de Natal e o IBGE, 
mas não constituem bairros 
institucionalizados. 
Em 1979, é formalizado um documento 
municipal que propõe o desmembramento 
do bairro de Lagoa Nova e criação do 
bairro de Nova Descoberta. Todavia, o 
novo bairro não é oficializado. 
A área de dunas que circunda os núcleos 
de Morro Branco e Nova Descoberta, 
nomeada e vivida pelos moradores como o 
Morro, é transformada pelo poder público 
estadual em unidade de preservação 
ambiental, O Parque das Dunas. A criação 
da área de preservação cristaliza o Morro 
na paisagem, ao mesmo tempo que 
modifica a relação dos moradores com as 
dunas. 

É formada pela Prefeitura Municipal de 
Natal uma comissão para discutir a 
questão dos bairros da cidade: resolver 
o problema da superposição dos seus 
limites, além da criação, do 
desmembramento e da extinção de 
outros. Tendo como base esse estudo, 
em 1993 a Prefeitura Municipal de Natal 
institucionaliza Nova Descoberta como 
bairro, e Morro Branco torna-se uma 
localidade presente em Nova 
Descoberta e em mais dois outros 
bairros: Tirol e Lagoa Nova. 
O Plano Diretor de 94 converte o bairro 
em unidade de planejamento e o coloca 
na pauta da discussão sobre o 
planejamento e a gestão urbana. No 
bairro de Nova Descoberta, em 
consonância com a dinâmica da capital 
potiguar, um conjunto de prescrições 
urbanísticas são formuladas.  
Na área do antigo núcleo de Nova 
Descoberta e nas proximidades das 
dunas, é instituída uma AEIS. Todo o 
bairro corresponde à área de Controle 
de Gabarito. 
Apesar da disposição do poder público 
municipal de focar o bairro como 
unidade de planejamento a partir dos 
referenciais construídos pelos 
moradores locais, no Bairro de Nova 
Descoberta há resistência à delimitação 
e nomeação institucionalizada, pois para 
os moradores há dois bairros cotidianos: 
Nova Descoberta e Morro Branco. 
Ambos possuem identidade e 
referenciais socioespaciais particulares, 
se constituindo núcleos de vida social 
espacialmente consolidados e 
fragmentos importantes na realidade da 
cidade. 

Nova Descoberta 
compõe um bairro 
que teima em ser 
diferente do que 
preconiza o poder 
público. Como núcleo 
de vida social na 
cidade e como espaço 
diferencial, teima e 
resiste à 
singularidade imposta 
pelo poder público 
municipal. 
Ou seja, é um espaço 
de diferenças, 
contrastes, 
contradições e 
pluralidades, 
construídas 
historicamente na 
produção do seu 
espaço concebido, 
percebido e vivido... 
Nesse sentido, o 
bairro 
institucionalizado 
convive com os dois 
bairros cotidianos: 
Nova Descoberta e 
Morro Branco... 
A efervescência da 
Vida de Bairro 
apresenta-se como 
virtualidade possível: 
pela possibilidade 
real da reafirmação 
do exercício de 
habitar o bairro, 
como expressão do 
habitar a cidade. 
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APÊNDICE 3 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO BAIRRO E DA VIDA DE BAIRRO 

 

 

Figura A – A carroça e o cavalo na rua e na calçada 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 

No atual bairro de Nova Descoberta, na considerada localidade de Morro Branco, ou no 

bairro cotidiano de Morro Branco, nas proximidades do Morro/Parque, a Vida de Bairro se desdobra 

entre o passado e o presente, o urbano e o rural, o moderno e o tradicional, e cenas, como dessa 

imagem, são corriqueiras na vida cotidiana dos antigos núcleos de ocupação: a carroça e o cavalo, 

representando tempos cíclicos de uma lógica que resiste em permanecer, se encontram 

teimosamente estacionados nas calçadas e nas ruas locais. 
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Figura B – Entre a casa e a rua 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 

No atual bairro de Nova Descoberta, na considerada localidade de Morro Branco, ou no 

bairro cotidiano de Morro Branco, nas proximidades do Morro/Parque, a Vida de Bairro é construída 

entre o espaço público e o privado: a calçada que fica entre a casa e a rua se transforma no espaço 

da vida cotidiana, onde cadeiras permitem o olhar para dentro de casa, mas também para o 

movimento da rua. 
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Figura C – A costureira e o seu estacionamento particular 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 
No bairro de Nova Descoberta, na área da atual AEIS, ou no bairro cotidiano de Nova 

Descoberta, antigas costureiras buscam a modernização: por isso o anúncio do contato telefônico e 

de estacionamento privativo para as clientes, mesmo que a casa seja bem estreita e mal permita o 

estacionamento de um único carro na sua frente. 

 
Figura D – A festa na rua 

 
Fonte: Acervo de Rosa de Fátima Souza, 2016. 

 
No bairro de Nova Descoberta, no conjunto localizado na localidade de Morro Branco, ou no 

bairro cotidiano de Morro Branco, a vida cotidiana se reconstrói a partir de um processo de 

intervenção urbana, que motiva a convivência e as relações de vizinhança entre vizinhos, levando as 

pessoas ao encontro e à festa no espaço público. 
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Figura E – A calçada para secar a roupa 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 
No bairro de Nova Descoberta, na AEIS, ou no bairro cotidiano de Nova Descoberta, as 

calçadas se transformam no espaço das roupas para secar: uma relação próxima e combinada entre 

espaço público e privado. 

 
Figura F – A Casa da Pamonha 

  
Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 
No bairro de Nova Descoberta, na área de AEIS, ou no bairro cotidiano de Nova Descoberta, 

antigos hábitos da vida cotidiana, como a produção de pamonha, deixam de ser apenas um item da 

culinária das famílias locais e se transformam em mercadoria disputada por moradores e forasteiros. 

Mas na fábrica da pamonha que abastece supermercados e padarias da cidade, a família ainda é a 

principal mão-de-obra utilizada.  
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Figura G – A toponímia Morro Branco 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

Entre os bairros cotidianos de Nova Descoberta e Morro Branco, um órgão público atesta a 

existência da localidade e de uma área de toponímia reconhecida na cidade, mesmo que não seja um 

bairro institucionalizado: Morro Branco. 

 
Figura H – A conversa despreocupada 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
Entre os bairros cotidianos de Nova Descoberta e Morro Branco, o espaço e o tempo da 

conversa despreocupada no fim da tarde. 
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Figura I – Retrato de família 

 
Fonte: Acervo de Ary Gomes, aproximadamente os anos de 1950. 

 

No antigo núcleo de ocupação inicial de Nova Descoberta, a antiga Coréia dos Índios, uma 

família posa para o álbum de fotografias: cena de um modo de vida rural na antiga zona suburbana 

da cidade do Natal. Como um retrato e uma evidência dos primeiros moradores e das primeiras casas 

do atual bairro de Nova Descoberta, mais precisamente na atual AEIS Nova Descoberta/Lagoa Nova. 


