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“Desde os primórdios 
Até hoje em dia 

O homem ainda faz 
O que o macaco fazia 

Eu não trabalhava 
Eu não sabia 

Que o homem criava 
E também destruía... 

 
Homem Primata 

Capitalismo Selvagem 
Oh! Oh! Oh!” 

 
[...] 

 
Eu me perdi 

Na selva de pedra 
Eu me perdi 

Eu me perdi... 
 

(Trecho da música “Homem Primata” dos Titãs) 
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RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo principal analisar a dinâmica imobiliária informal 
em Mãe Luiza, no contexto da valorização imobiliária da cidade de Natal/RN, a qual, 
assim como qualquer outro centro urbano, apresenta problemas relacionados ao 
acesso ao solo urbano, que cada vez mais tem se valorizado devido a sua escassez 
e, por consequência, tem provocado a segregação dos espaços urbanos. Nos 
últimos tempos, o mercado imobiliário informal tem recebido uma atenção especial 
por parte de estudiosos que desejam discutir a produção do espaço e as formas de 
acesso ao solo e à moradia urbanos, em especial por aqueles desassistidos pelas 
políticas habitacionais do governo, quando estas existem. Ao se falar em mercado 
imobiliário, automaticamente estamos nos remetendo a alguns conceitos ou 
categorias intrínsecas ao modo de produção vigente em nossa sociedade – o 
capitalismo. Desse modo, as categorias: renda, valor (de uso e de troca), 
mercadoria, capital, lucro e mais-valia, juntamente com outros conceitos também 
importantes, como uso do solo (urbano) e agentes imobiliários são de grande 
relevância para a discussão que se pretende fazer dentro do contexto da produção 
do espaço.   
 

 
PALAVRAS-CHAVES: Informalidade; Mercado imobiliário; Solo urbano; Mãe Luiza 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims at analyzing the dynamics of informal housing in Mãe Luiza, in the 
context of real estate valuation of the city of Natal/RN, which, like any other urban 
center, has problems related to access to urban land, which increasingly more is 
appreciated due to their scarcity and, consequently, has led to the segregation of 
urban spaces. Recently, the informal housing market has received special attention 
by scholars who wish to discuss the production of space and ways of access to urban 
land and housing, especially for those disadvantaged by the housing policies of the 
government where these exist. When talking about the housing market, we are 
automatically referring to concepts or categories intrinsic to the existing mode of 
production in our society - the capitalism. Thus, the categories: income, value (use 
and exchange), commodity, capital, profits and capital gains, along with other 
important concepts as well as land use (urban) and real estate agents are of great 
relevance to discussion we intend to do within the context of production space. 
 
 
KEY WORDS: Informal. Real state market. Urban land. Mãe Luiza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    10 
 

  

LISTA DE FIGURAS 
 

 
 
Figura 2.1 – Local onde foi construído o Conjunto Promorar 
 

Página 
 

62 

Figura 2.2 – Beco na Rua Guanabara, em Mãe Luiza 
 

63 

Figura 2.3 – Escadaria na Rua Guanabara, em Mãe Luiza 
 

64 

Figura 2.4 – Praça de Mãe Luiza, detalhe do desordenamento que divide a 
Rua João XXIII em duas e do desnível entre elas. 
 

 
64 

Figura 2.5 – Vista da R. João XXIII, com asfalto 
 

66 

Figura 2.6 - Localização da ZPA-10, no bairro de Mãe Luiza 
 

67 

Figura 2.7 – Vista da Rua Guanabara e do paredão formado pelos edifícios, 
localizados na Av. Governador Sílvio Pedroza, Areia Preta 
 71 
Figura 2.8 – Paredão de edifícios na Av. Governador Sílvio Pedroza, Areia 
Preta 
 

 
71 

 
Figura 3.1 – Sobrados localizados na ladeira de Mãe Luiza (R. João XXIII) 
 

91 

Figura 3.2 – Sobrados localizados em frente ao Motel Rarus, em Mãe Luiza 
 

91 

Figura 3.3 – Sobrados localizados na R. João XXIII 
 

92 

Figura 3.4 – Imagem mostrando que os imóveis em Mãe Luiza são, na sua 
maioria, de alvenaria e concreto 
 

 
93 

Figura 3.5 – Imóveis em Mãe Luiza de alvenaria e concreto 
 

94 

Figura 3.6 – Imóveis em Mãe Luiza com acabamento 
 

94 

Figura 3.7 – Imagem com imóveis em bom estado de conservação 
 

95 

Figura 3.8 – Imagem com imóvel em mau estado de conservação 
 

95 

Figura 3.9 – Imagem de imóveis com comércios, na R. João XXIII 
 

96 

Figura 3.10 – Carta de aforamento dada pelo Município do Natal a um 
morador de Mãe Luiza 
 

 
103 

Figura 3.11 – Imóvel à venda por uma imobiliária, na R. João XXIII 
 

108 

Figura 3.12 – Terreno na Rua Guanabara 
 

109 

Figura 3.13 – Terreno pertencente aos proprietários de uma indústria de  



    11 
 

  

doces do Estado 
 

109 

Figura 3.14 – Imóvel do Deputado Estadual Ricardo Motta, cedida para 
servir como sede do grupo de surf 
 

 
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    12 
 

  

LISTA DE TABELAS 

 

 

 
 
Tabela 2.1 – Distribuição do número de parcelamentos em Natal, segundo 
os bairros existentes em 1996 (1946 -1989)  
 

Página 
 
 

59 

Tabela 2.2 – Infraestrutura, serviços, equipamentos urbanos e entidades 
comunitárias do bairro de Mãe Luiza   
 

 
66 

Tabela 2.3 – Assentamentos precários localizados no bairro de Mãe Luiza   
 

69 

Tabela 2.4 – Valor dos edifícios localizados à Av. Governador Sílvio 
Pedroza, no bairro de Areia Preta   
 

 
70 

Tabela 2.5 - Amostra de domicílios por setor censitário de Mãe Luiza  
 

77 

Tabela 3.1 – Faixa etária dos entrevistados 
 

80 

Tabela 3.2 – Pessoas entrevistadas por sexo 
 

81 

Tabela 3.3 – Naturalidade dos entrevistados 
 

82 

Tabela 3.4 – Grau de Instrução dos entrevistados 
 

83 

Tabela 3.5 – Estado civil dos entrevistados 
 

83 

Tabela 3.6 – Estado civil dos entrevistados por natureza da habitação 
 

84 

Tabela 3.7 – Porcentagem de filhos entre casados, solteiros, divorciados, 
viúvos e outros 
 

 
85 

Tabela 3.8 – Local onde os filhos dos entrevistados estudam 
 

86 

Tabela 3.9 – Profissões 
 

86 

Tabela 3.10 – Local onde trabalha 
 

88 

Tabela 3.11 – Meios de locomoção utilizados para ir ao trabalho 
 

89 

Tabela 3.12 – Renda familiar dos entrevistados do bairro de Mãe Luiza 
 

90 

Tabela 3.13 – Natureza dos imóveis pesquisados 
 

92 

Tabela 3.14 – Estado de conservação dos imóveis visitados 
 

93 

Tabela 3.15 – Uso dos imóveis visitados 
 

96 



    13 
 

  

Tabela 3.16 – Quantidade de cômodos dos imóveis visitados 
 

98 

Tabela 3.17 – Tempo em que os imóveis foram adquiridos ou ocupados 
 

99 

Tabela 3.18 – Forma que adquiriu o imóvel 
 

100 

Tabela 3.19 – Condição de pagamento do imóvel 
 

101 

Tabela 3.20 – Transações imobiliárias 
 

101 

Tabela 3.21 – Documentação do imóvel próprio ou cedido 
 

102 

Tabela 3.22 – Documentação do imóvel de aluguel 
 

105 

Tabela 3.23 – Tempo de moradia no imóvel alugado 
 

106 

Tabela 3.24 – Tempo de moradia no bairro 
 

110 

Tabela 3.25 – Motivos pelos quais os entrevistados residem em Mãe Luiza 
 

111 

Tabela 3.26 – Principais problemas enfrentados pelos moradores do bairro 
de Mãe Luiza 
 

 
112 

Tabela 3.27 – Vontade expressada de mudar-se ou não de Mãe Luiza 
 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    14 
 

  

LISTA DE QUADROS 

 

 
 

Página 

Quadro 1.1 - Características do mercado informal de loteamentos e de 
assentamentos consolidados 
 

 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    15 
 

  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 
 
Gráfico 3.1 - Faixa etária dos entrevistados 

Página 
 

80 
 

Gráfico 3.2 - Pessoas entrevistadas por sexo 
 

81 

Gráfico 3.3 – Naturalidade dos entrevistados 
 

82 

Gráfico 3.4 – Grau de Instrução dos entrevistados 
 

83 

Gráfico 3.5 – Estado civil dos entrevistados 
 

84 

Gráfico 3.6 – Estado civil dos entrevistados por natureza da habitação 
 

85 

Gráfico 3.7 – Porcentagem de filhos entre casados, solteiros, divorciados, 
viúvos e outros 
 

 
85 

Gráfico 3.8 – Local onde os filhos dos entrevistados estudam 
 

86 

Gráfico 3.9 – Profissões 
 

87 

Gráfico 3.10 – Local onde trabalha 
 

88 

Gráfico 3.11 – Meios de locomoção utilizados para ir ao trabalho 
 

89 

Gráfico 3.12 – Renda familiar dos entrevistados do bairro de Mãe Luiza 
 

90 

Gráfico 3.13 – Natureza dos imóveis pesquisados 
 

92 

Gráfico 3.14 – Estado de conservação dos imóveis visitados 
 

93 

Gráfico 3.15 – Uso dos imóveis visitados 
 

96 

Gráfico 3.16 – Quantidade de cômodos dos imóveis visitados 
 

98 

Gráfico 3.17 – Tempo em que os imóveis foram adquiridos ou ocupados 
 

99 

Gráfico 3.18 – Forma que adquiriu o imóvel 
 

100 

Gráfico 3.19 – Condição de pagamento do imóvel 
 

101 

Gráfico 3.20 – Transações imobiliárias 
 

101 

Gráfico 3.21 – Documentação do imóvel próprio ou cedido 
 

102 

Gráfico 3.22 – Documentação do imóvel de aluguel 
 

105 



    16 
 

  

Gráfico 3.23 – Tempo de moradia no imóvel alugado 
 

106 

Gráfico 3.24 – Tempo de moradia no bairro 
 

111 

Gráfico 3.25 – Motivos pelos quais os entrevistados residem em Mãe 
Luiza 
 

 
111 

Gráfico 3.26 – Vontade expressada de mudar-se ou não de Mãe Luiza 
 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    17 
 

  

LISTA DE MAPAS 

 

 
 
Mapa 2.1 - Localização do bairro de Mãe Luiza, na cidade de Natal/RN 
 

Página 
 

65 

Mapa 2.2 - Localização dos assentamentos precários em Mãe Luiza 
 

68 

Mapa 2.3 – Localização dos Setores Censitários do bairro de Mãe Luiza 
 

76 

Mapa 3.1 - Uso e Ocupação do Solo de Mãe Luiza, Natal /RN 
 

97 

Mapa 3.2 - Valores dos Imóveis Pesquisados do Bairro de Mãe Luiza 
 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    18 
 

  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................. 19 
1 PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O ACESSO (IN)FORMAL AO SOLO E 

MORADIA URBANOS: TEMA E CONCEITOS ............................................... 

 
23 

1.1 À LUZ DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO ........................................................  23 

1.2 SOLO URBANO: UMA MERCADORIA ...................................................... 30 

1.3 O MERCADO IMOBILIÁRIO E SEUS AGENTES ...................................... 37 

1.4 ESPAÇOS SEGREGADOS E O MERCADO IMOBILIÁRIO (IN)FORMAL   43 

2 A ÁREA DE ESTUDO E A PROBLEMÁTICA DA DINÂMICA 
IMOBILIÁRIA INFORMAL ................................................................................ 

 
56 

2.1 METODOLOGIA DA PESQUISA ............................................................... 74 

3 A DINÂMICA IMOBILIÁRIA EM MÃE LUIZA ............................................... 79 

3.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS............................. 79 

3.1.1 Idade ........................................................................................................ 80 

3.1.2 Sexo ........................................................................................................ 80 

3.1.3 Lugar de origem ..................................................................................... 81 

3.1.4 Grau de instrução................................................................................... 82 

3.1.5 Estado civil ............................................................................................. 83 

3.1.6 Filhos ......................................................................................................  85 

3.1.7 Ocupação dos entrevistados ................................................................ 86 

3.1.8 Localização do trabalho ........................................................................  87 

3.1.10 Meios de locomoção ............................................................................  88 

3.1.11 Renda familiar ...................................................................................... 89 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS .......................................................... 90 

3.3 TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS .................................................................. 98 

3.3.1 Imóveis próprios ou cedidos ................................................................ 99 

3.3.2 Imóveis alugados ................................................................................... 105 

3.3.3 Agentes imobiliários .............................................................................. 106 

3.4 A PERCEPÇÃO DO MORADOR A RESPEITO DO BAIRRO .................... 110 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 115 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 121 

ANEXO ............................................................................................................. 127 

APÊNDICE ....................................................................................................... 129 



    19 
 

  

INTRODUÇÃO 

 

 

Desde que os centros urbanos passaram a ser polo de atração de pessoas 

em busca de uma melhor qualidade de vida, a demanda por habitação, 

consequentemente, aumentou. O acesso ao solo urbano e à moradia digna são uns 

dos grandes problemas enfrentados pela população de baixo poder aquisitivo, 

principalmente, nas grandes cidades latino-americanas. Hoje, um dos grandes 

desafios dos gestores destas cidades, e por que não dizer do governo em todas as 

suas instâncias, é prover a população mais carente de moradia em condições dignas 

de habitabilidade e promover o acesso ao solo urbano como garantia do seu direito 

à cidade. 

Ao longo dos anos, o Brasil tem implementado diversas políticas 

habitacionais, contudo estas iniciativas se mostraram incapazes de atender à 

necessidade de moradia das populações de baixa renda, que, para suprir esse 

problema, buscaram ou buscam alternativas que na maioria das vezes está fora do 

que se convencionou chamar de legal ou formal. A informalidade dentro do mercado 

imobiliário brasileiro, e não só neste, mas também em outros países latino-

americanos, é uma prática comum. Muitos estudos remetem a esse problema, que 

não é mais uma exceção e sim uma regra. Especialmente no Brasil, a cidade 

informal tem sido um grande problema de cunho “social e ambiental que afeta cerca 

de metade da população das grandes cidades no país” (SOUZA; MONTEIRO, 2009, 

p. 81). Segundo ainda os autores, as raízes desse problema estão na combinação 

dos seguintes fatores históricos: 

 

altos índices migratórios para as principais áreas urbanas, grandes 
desníveis de renda na sociedade, baixos salários da maioria da 
população, altas taxas de desemprego, baixa escolaridade, atuação 
pública insuficiente na oferta de habitação social e controle do uso do 
solo, especulação imobiliária e, sobretudo, nas definições da 
legislação urbanística, desde os seus primórdios, política 
segregadora e excludente. 
 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, vem, desde meados do século XX, 

experimentando um acelerado processo de urbanização. E as consequências disso 

se refletem diretamente sobre a sociedade e sobre o espaço urbano, que se 
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apresenta altamente segregado, de maneira que aqueles de baixo poder aquisitivo, 

historicamente, têm se apoiado em meios informais e irregulares para ter “direito” à 

moradia urbana. É o caso de muitos moradores do bairro de Mãe Luiza, localizado 

na região administrativa Leste da cidade de Natal. Este bairro possui uma história 

baseada na ocupação de uma duna por migrantes vindos do interior do Estado, que, 

ao se instalarem ali, iniciaram um processo de consolidação da área como lócus de 

resistência de uma população de baixa renda. 

O bairro, atualmente, possui quatro assentamentos precários e apresenta 

uma dinâmica própria quanto às transações imobiliárias que acontecem ali. Desta 

forma, este trabalho tem por objetivo principal analisar a dinâmica imobiliária informal 

em Mãe Luiza, dentro do contexto da valorização imobiliária da cidade de Natal/RN, 

e os fatores que contribuem para a atual configuração desse mercado no bairro. 

Para tanto, buscou-se analisar de que forma se dão as transações imobiliárias no 

mercado de compra, venda e aluguel em Mãe Luiza; identificar e tipificar os agentes 

do mercado imobiliário informal, residentes ou atuantes no bairro; identificar os 

fatores externos e internos que contribuem para a prática da informalidade no 

mercado imobiliário local; analisar de que forma a infraestrutura, os serviços 

públicos, os equipamentos urbanos e os serviços gerais oferecidos no bairro 

contribuem para a valorização individual dos imóveis e identificar os motivos que 

levaram as pessoas do bairro de Mãe Luiza a morar ali.  

Sendo assim, a relevância desta pesquisa se dá por ser um estudo que se 

propõe a trabalhar dentro de uma temática bastante atual, mas que pouco tem sido 

discutida, tanto no campo acadêmico, como nas instâncias administrativas da cidade 

de Natal. Essa compreensão se faz necessária pelo fato de Mãe Luiza ser um bairro 

de população pobre, inserido em meio a bairros nobres como Tirol, Petrópolis e 

Areia Preta. Tem uma localização privilegiada, do ponto de vista das amenidades 

ambientais, já que de diversos pontos do bairro se avista o mar e o verde da 

vegetação do Parque das Dunas, uma grande área de preservação de Mata 

Atlântica. Devido a todos esses aspectos, Mãe Luiza sofre constantemente com a 

pressão do mercado imobiliário formal. Contudo, esse bairro, ao longo do tempo, 

vem resistindo às ações dos diversos grupos de interesse, através de estratégias 

adotadas por sua população como, por exemplo, o esforço empreendido para que a 

localidade fosse instituída como Área Especial de Interesse Social (AEIS), o que 

acabou acontecendo em 31 de julho de 1995, através da aprovação da Lei nº 4.663, 
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que dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas da área em 

questão. 

A dinâmica imobiliária de Mãe Luiza é pautada na informalidade das 

transações de compra, venda e aluguel e na irregularidade urbanística dos imóveis, 

que podemos, antecipadamente, concluir que seja fruto da forma como o espaço 

urbano natalense foi produzido.  Para a discussão e análise de tal situação foi 

realizada a leitura de diversos autores, que discutem sobre a questão urbana e a 

produção do espaço do ponto de vista do desenvolvimento desigual promovido pelo 

modelo econômico vigente. Adotou-se como categoria de análise algumas noções e 

conceitos intrínsecos ao modo de produção capitalista e também ligados ao setor 

imobiliário, como mercadoria, mais-valia, renda, valor de uso e valor de troca (do 

solo urbano), produção do espaço, espaço urbano, uso do solo (urbano), 

segregação, mercado imobiliário formal e informal e agente imobiliário. 

Fomos buscar em autores como Henri Lefebvre, David Harvey, Roberto 

Lobato Corrêa, Manuel Castells, Márcio Valença e outros a compreensão sobre 

como agentes sociais, políticos e econômicos produzem o espaço urbano, e como, 

nesse contexto, o solo se torna uma mercadoria de grande valor e pivô de disputas. 

Neste sentido, os conceitos de mercadoria, renda, valor de uso e valor de troca, 

trabalhados por Karl Marx, na sua análise sobre o modo de produção capitalista, e 

trazidos para a discussão sobre o espaço urbano por Harvey e Ribeiro, por exemplo, 

foram de grande importância, principalmente porque, diante da busca por 

acumulação de capital, os vários agentes sociais aqui trabalhados, mas 

principalmente os agentes econômicos,  atuam de maneira a transformar o espaço 

urbano em algo bastante complexo, sendo este, ao mesmo tempo, de acordo com 

Corrêa (1995), fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, campo 

simbólico e de lutas. 

Ribeiro, Topalov e Harvey nos ajudaram a compreender como os agentes 

imobiliários modelam a cidade através de seus interesses e ações, promovendo a 

segregação dos espaços e contribuindo, direta ou indiretamente, para a existência 

de um mercado imobiliário que funciona à margem das leis vigentes – o mercado 

informal de imóveis. Sobre isto, nos utilizamos de autores como Edésio Fernandes, 

Pedro Abramo, Nelson Baltrusis e outros não menos importantes, mas que também 

fazem deste tema um dos focos de seus estudos. 
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A dissertação está dividida em três capítulos: o primeiro capítulo, 

denominado Produção do espaço e o acesso (in)formal ao solo e moradia urbanos: 

tema e conceitos, apresenta o referencial teórico. Buscamos nesta parte a base para 

a compreensão do tema que nos propomos a estudar. O segundo capítulo, que 

chamamos de A área de estudo e a problemática da dinâmica imobiliária informal, 

apresenta o bairro de Mãe Luiza e discute as formas de acesso de sua população à 

moradia urbana, dentro do contexto do mercado imobiliário da cidade. Ainda nesta 

parte, apresentamos, num subitem, a metodologia adotada para a realização da 

pesquisa. O terceiro e último capítulo, A dinâmica imobiliária em Mãe Luiza, é 

propriamente a discussão e análise dos resultados, no qual mostramos o perfil 

socioeconômico dos moradores, como funcionam as transações imobiliárias de 

compra, venda e aluguel de imóveis no bairro e a percepção dos moradores a 

respeito de Mãe Luiza.   
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1 PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O ACESSO (IN)FORMAL AO SOLO E À MORADIA 

URBANOS: TEMA E CONCEITOS 

 

 

Nos últimos tempos, o mercado imobiliário informal tem recebido uma 

atenção especial por parte de estudiosos que desejam discutir a produção do 

espaço e as formas de acesso ao solo e à moradia urbanos, em especial para os 

desassistidos pelas políticas habitacionais do governo. Estas incluem a construção 

de conjuntos habitacionais para a população de baixa renda e a abertura de 

financiamentos bancários para aquisição da casa própria a juros baixos e/ou com 

subsídios do governo. Nesse contexto, o presente trabalho discute, à luz da análise 

da produção do espaço, com base em autores críticos, alguns conceitos ou 

categorias intrínsecas ao modo de produção capitalista e, portanto, ligadas 

diretamente ao setor imobiliário, como mercadoria, mais-valia, renda, valor de uso e 

valor de troca (do solo urbano). Outros conceitos como produção do espaço, espaço 

urbano, uso do solo (urbano), segregação, mercado imobiliário formal e informal e 

agente imobiliário, também ajudarão na análise da dinâmica imobiliária no bairro de 

Mãe Luiza.  

 

 

1.1 À LUZ DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO  

 

 

Entende-se por produção do espaço as ações dos agentes sociais, políticos 

e econômicos que transformam a cidade, que produzem o espaço urbano, o qual 

assumiu, como observou Lefebvre (2000, p.36), “[...] uma espécie de realidade 

própria, ao mesmo título e no mesmo processo global que a mercadoria, o dinheiro, 

o capital.”  

São muitos os autores que discutem o espaço urbano como um produto 

(social). Por exemplo, para autores como David Harvey (1980), Roberto Corrêa 

(1995) e Manuel Castells (2006) a compreensão da cidade passa pelo entendimento 

que se deve ter da relação entre os processos sociais e a forma espacial assumida 
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por ela, a cidade. Nesta visão, o espaço e os processos sociais são indissociáveis, 

eles mantêm uma dependência mútua e estão em contínua interação. Assim, para 

se entender o espaço, é preciso também compreender os processos sociais, 

considerando a relação dialética que se impõe. (HARVEY, 1980; CORRÊA, 1995; 

CASTELLS, 2006). 

 

Considerar a cidade como a projeção da sociedade no espaço é ao 
mesmo tempo um ponto de partida indispensável e uma afirmação 
muito elementar. Pois, se é necessário ultrapassar o empirismo da 
descrição geográfica, corremos um risco muito grande de imaginar o 
espaço como uma página branca na qual se inscreve a ação dos 
grupos e das instituições, sem encontrar outro obstáculo senão o das 
gerações passadas. Isto equivale a conceber a natureza como 
inteiramente moldada pela cultura, enquanto toda problemática social 
nasce da união indissolúvel destes dois termos, através do processo 
dialético pelo qual uma espécie biológica particular (particular, 
porque dividida em classes), “o homem”, transforma-se e transforma 
seu ambiente na luta pela vida e pela apropriação diferencial do 
produto de seu trabalho (CASTELLS, 2006, p 181). 

 

Numa perspectiva mais filosófica, assim também é o espaço pensado por 

Lefebvre. Para este autor, espaço e sociedade são indissociáveis. O espaço é social 

e esse “espaço (social) é produto (social)” (LEFEBVRE, 2000, p. 36), um produto 

que  

 

serve de instrumento ao pensamento, como à ação, que ele é, ao 
mesmo tempo, um meio de produção, um meio de controle, portanto, 
de dominação e de potência – mas que ele escapa parcialmente, 
enquanto tal, aos que dele se servem. As forças sociais e políticas 
(estatais) que o engendraram tentam controlá-lo e não conseguem; 
aqueles mesmos que levam a realidade espacial em direção a uma 
espécie de autonomia impossível de dominar se esforçam para 
esgotá-lo, para fixá-lo e o subjugar. [...] O espaço contém relações 
sociais (LEFEBVRE, 2000, p. 36-37). 

 

Nesta perspectiva, a noção de produção vai além do plano econômico e 

revela um processo mais complexo que envolve as práticas sociais em diversas 

dimensões. Como afirma Carlos (2004), numa análise mais apurada do pensamento 

de Henri Lefebvre: 

 

[...], além de objetos, o sentido da noção de produção revela um 
processo real amplo e profundo enquanto um conjunto de relações, 
modelos de comportamento, sistema de valores, formalizando e 
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fixando as relações entre os membros da sociedade, e, nesse 
processo, produzindo um espaço em sua dimensão prática. Mas a 
produção se abre para a reprodução e, nesta direção, sinaliza o 
processo de desenvolvimento da sociedade humana, revelando a 
profunda dialética homem-natureza (CARLOS, 2004, p. 15).  

 

Sendo assim, qualquer trabalho que se proponha a fazer uma análise do 

espaço urbano e da cidade deve ter claro que o espaço é produto, condição e meio 

para a reprodução das relações sociais. É onde o ser social vive, produz e reproduz 

historicamente. De acordo com Carlos (2004, p. 15), a “cidade se reafirma enquanto 

espaço social, na medida em que se trata da realização do ser social ao longo do 

processo histórico”. E aí, deve-se atentar para o fato de que, nesse processo, há 

uma articulação entre três planos: o social, o econômico e o político. No plano social, 

a cidade ou o espaço é produzida/ produzido como elemento central da reprodução 

da sociedade; no plano econômico, o espaço urbano é condição de realização da 

produção de capital e, no plano político, o espaço urbano é normatizado e produzido 

como meio de dominação pelo Estado (CARLOS, 2004). 

Este pensamento é corroborado por Gottdiener (1997), que entende que as 

formas tomadas pelo espaço são resultado das forças de produção, das relações de 

produção e da interação entre os níveis ou estruturas sociais. Na visão do autor, “as 

formas espaciais são produtos contingentes da articulação dialética entre ação e 

estrutura.” (GOTTDIENER, 1997, p. 199). Ou seja, a ação de grupos sociais como 

as dos capitalistas, da classe trabalhadora, dos bancários, políticos, etc., articulada, 

de maneira dialética, com o modo pelo qual a sociedade capitalista está organizada 

e toma suas decisões, atua diretamente nas formas espaciais, ao ponto de 

transformá-las de acordo com os interesses dominantes. Sendo assim, ao mesmo 

tempo em que o espaço é um produto social, é também base para as ações da 

sociedade.  

No livro A natureza do espaço, SANTOS (2006), de forma convergente ao 

pensamento de Lefebvre, nomeia as formas que compõem o espaço e as práticas 

da sociedade como sistemas de objetos e sistemas de ações. Este autor considera 

que o espaço não pode ser entendido sem que se considerem estas duas categorias 

interagindo dialeticamente. O espaço seria um “conjunto indissociável de sistemas 

de objetos e sistemas de ações” (SANTOS, 2006, p. 64). Os objetos seriam tudo 

aquilo que existe na face da terra, sem desconsiderar toda a herança da história 

natural e todo o resultado da ação humana que se objetivou (SANTOS, 2006). 
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 A ideia de sistemas de objetos, na qual o geógrafo se inspira, vem de Jean 

Baudrillard. Este autor entende que os objetos não funcionam isoladamente, 

existindo um complexo conjunto de relações que dá sentido à existência desses 

objetos. Por exemplo, uma casa só existe como é hoje porque foram desenvolvidos 

materiais que viabilizaram a sua existência, como o tijolo e o cimento. E estes só 

existem, porque houve a necessidade de se construir um local onde as pessoas 

pudessem habitar, proteger-se do sol e da chuva.  Percebe-se, assim, que há uma 

correlação entre os objetos onde a viabilidade só se dá em conjunto. Com relação 

ao sistema de ações, estas se referem às práticas da sociedade (indivíduos, 

empresas e instituições) que, em busca de satisfazer suas necessidades produz e 

reproduz o espaço.  

 

As ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas 
necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 
morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam a 
funções. Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar 
nos objetos (SANTOS, p. 82 e 83). 

 

Santos (2006, p. 63) também concebe o espaço como um produto: 

 

Copiando de forma simplória o que está escrito por Marx, teríamos 
um sistema de objetos sinônimo de um conjunto de forças produtivas 
e um sistema de ações que nos dariam um conjunto de relações 
sociais de produção. 

 

A complexidade desta interação chega ao ponto em que a interdependência 

entre as forças produtivas e as relações de produção acaba confundindo as duas: 

uma é a outra e a outra é uma e vice-versa. Por isso, o renomado geógrafo discute o 

espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações. 

Para Milton Santos, o espaço é produzido.  

 

O espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do 
seu uso é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função 
do valor que a sociedade, em um dado momento, atribui a cada 
pedaço de matéria, isto é, cada  fração da paisagem (SANTOS, 
2006, p. 104). 
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E como Castells (2007) afirma, são as relações estabelecidas historicamente 

entre os indivíduos que dão ao espaço forma, função e sentido social. Sendo o 

espaço a expressão da sociedade, na medida em que esta se transforma, surgem 

também novas formas e novos processos sociais. Por exemplo, atualmente, 

segundo o autor, a sociedade vive numa nova forma de espaço: o espaço de fluxos, 

em que há uma sobreposição de fluxos de capital, de informação, de tecnologia, de 

imagens, de sons, de símbolos etc. São os fluxos que dominam a nossa vida em 

sociedade, seja ela na esfera econômica, política ou simbólica.  É uma rede que se 

entrelaça de maneira bastante complexa. E tudo isto é produto das relações 

capitalistas que se dão no espaço, o substrato para a reprodução do modo de 

produção vigente.  

Essa visão é compartilhada por Corrêa (2005), que ao discutir a organização 

do espaço urbano, define-o como o resultado de ações acumuladas ao longo do 

tempo e praticadas por agentes que produzem e consomem o espaço: um produto 

social que se revela na forma de um mosaico e que favorece a reprodução do modo 

de produção capitalista (CORRÊA, 1997). Para o autor, o espaço urbano é 

“fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo 

de lutas” (CORRÊA, 2005, p. 11).  

É fragmentado porque é um conjunto de usos do solo, ou seja, de formas 

espaciais. Porém, cada forma ou parte delas mantém relações umas com as outras, 

mantém uma articulação, através de fluxos de veículos e de pessoas, nos 

deslocamentos que se dão entre áreas distintas como as residenciais e locais de 

trabalho; locais de compras; locais de lazer, como praias, parques e cinemas; de 

culto religioso; entre residências de amigos e/ou parentes. Essa articulação 

manifesta-se ainda “através das relações espaciais envolvendo a circulação de 

decisões e investimentos de capital, mais-valia, salários, juros, rendas, envolvendo 

ainda a prática do poder e da ideologia.” (CORRÊA, 2005, p. 8). Estas relações 

espaciais, de natureza social, têm o poder de integrar as diversas partes da cidade e 

o centro desta é que, tradicionalmente, é usado como o núcleo de articulação.  

É reflexo da sociedade, porque esta fragmentação articulada do espaço é a 

“expressão espacial de processos sociais” (CORRÊA, 2005, p. 8). É condicionante 

social porque as formas espaciais fixadas pela sociedade desempenham um papel 

na reprodução das condições de produção e das relações de produção que acabam 

induzindo certas práticas sociais (CORRÊA, 2005). “As áreas residenciais 
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segregadas representam papel ponderável no processo das relações de produção, 

no bojo do qual se reproduzem as diversas classes sociais e suas frações: os bairros 

são os locais de reprodução dos diversos grupos sociais” (CORRÊA, 2005, p. 9). 

É um conjunto de símbolos, porque, na medida em que se trata do lugar 

onde vivem e se reproduzem as diversas classes sociais, envolve diversos aspectos 

importantes para a reprodução da sociedade, como crenças, valores e mitos, que se 

materializam nos monumentos, lugares sagrados, entre outros. Mas esta dimensão 

simbólica varia de acordo com os diferentes grupos sociais existentes. E é campo de 

lutas devido à sua condição de espaço fragmentado e desigual. Esta dimensão leva 

aos conflitos sociais, que transformam a cidade em cenário e objeto de lutas sociais, 

que visam, segundo Corrêa (2005, p. 9), ao “direito à cidade, à cidadania plena e 

igual para todos.” Em suma, conforme aponta Moraes e Costa (2003, p.132), o 

espaço “não é apenas um produto (objeto e resultado do trabalho), mas também 

imperativamente uma condição geral da produção e da existência humana.” 

Os autores citados possuem uma mesma linha de raciocínio complementar. 

Todos entendem que, na análise de um determinado espaço, não se pode 

unicamente estudar a forma como este se organiza, que elementos físicos ele 

apresenta. É necessário considerar a ação social, mas não só a ação que se 

restringe ao contingente populacional que ocupa determinado espaço, como, por 

exemplo, um bairro. É preciso fazer uma análise macro, considerar a sociedade 

como um todo, entender que nossa sociedade está inserida no modo de produção 

capitalista e que sua reprodução se dá num processo histórico. Ou seja, as práticas 

sociais se dão dentro de um contexto e são rebatidas no espaço, que, por sua vez, e 

ao mesmo tempo, também interfere nas ações da sociedade.     

Neste contexto, a cidade, como um espaço de expressão dos processos 

sociais, é uma forma de organização do espaço, um produto social, é a expressão 

tangível do urbanismo, que, no entendimento de Harvey (1980), é uma forma 

padronizada do processo social, desenvolvida num meio criado e transformado pelo 

homem – o espaço.  

Como se pode perceber ao longo da discussão que foi feita em torno do 

conceito de espaço, esta categoria não é tão fácil de ser apreendida, porque sua 

compreensão envereda pelo modo de produção e pelo grau de organização da 

sociedade que, concordando com Harvey (1980), garante sua sobrevivência e sua 
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autossuficiência através da obtenção, produção e distribuição de bens materiais e 

serviços.  

Ressalta-se que Harvey refere-se a modo de produção como  

 
àqueles elementos, atividades e relações sociais que são 
necessários para produzir e reproduzir a vida real (material). Há três 
elementos básicos, e eles permanecem constantes de sociedade a 
sociedade. Eles são: 
1 o objeto de trabalho (as matérias-primas existentes na natureza); 
2 os meios de trabalho (as ferramentas, o equipamento, o capital fixo 
etc., construídos por trabalho anterior) e 
3 força de trabalho. 
Esses três elementos devem ser tomados juntos em um padrão de 
atividade que molda os produtos e serviços necessários para 
produzir e reproduzir a vida real na sociedade. Os padrões de 
atividade podem variar imensamente, dependendo dos arranjos 
tecnológicos para a produção futura, das necessidades dos 
consumidores das sociedades em ambientes diferentes etc. A base 
social que coordena a atividade individual na produção consiste de 
relações sociais: estas podem variar tanto com o mecanismo de 
coordenação (que pode ser diferente em sociedades diferentes) 
como de acordo com o modo de produção. As relações sociais 
formam a estrutura social que é mantida através das forças políticas, 
jurídicas e outras (HARVEY, 1980, p. 170).  

 

No caso do modo de produção capitalista, este se mostra, do ponto de vista 

do desenvolvimento e da produção do espaço urbano, bastante desigual e 

contraditório. Desigual porque as benesses proporcionadas pelo capitalismo não são 

privilégio de todos que habitam a cidade, um abrigo de ricos e de pobres. 

Contraditório porque o capital está sempre transformando a cidade, que é um eterno 

canteiro de obras, de construção, desconstrução e reconstrução (VALENÇA, 2006), 

ou como diz Harvey (2005), está sempre formando e reformando, incessantemente, 

as paisagens geográficas. Ou seja, “a cidade é produzida como mercadoria, sendo 

este o traço distintivo da urbanização capitalista que a difere daquela de modos de 

produção anteriores” (VALENÇA, 2008, p. 244).   

Sendo assim, o modo de produção capitalista, vigente em nossa sociedade, 

encontrou na cidade o meio para se organizar e se reproduzir. Por isso, Harvey 

(1980, p. 175) chama a atenção para o fato de que o estudo do urbanismo pode 

“contribuir significativamente para nossa compreensão das relações sociais na base 

econômica da sociedade, assim como para nossa compreensão dos outros 

elementos políticos e ideológicos na superestrutura.” 
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 Esse modo de produção tem sua base na circulação da mais-valia, um 

conceito que se refere ao acréscimo que é cobrado sobre o valor primitivo de um 

produto (MARX, 1996). Segundo este autor, esse excedente sobre o valor de uma 

mercadoria é o responsável por transformar o dinheiro em capital, ou seja, a parte 

que o capitalista tira para si como lucro, renda ou juros.   

Assim, pode-se dizer que a cidade é o centro, por excelência, da 

concentração de excedentes, uma vez que ela é, em si, um espaço econômico 

extenso e articulado, pressuposto para a concentração geográfica deste excedente. 

Contudo, Harvey (1980) entende que o papel a ser desempenhado por uma cidade, 

no processo de circulação da mais-valia, vai depender das possibilidades sociais, 

econômicas, tecnológicas e institucionais, as quais governam a quantidade de mais-

valia concentrada nela.  

No contexto da economia capitalista, o solo urbano é uma mercadoria 

bastante valiosa, que possui uma influência direta no processo de produção do 

espaço, sendo pivô de disputas entre os agentes econômicos.  

 

 

1.2 SOLO URBANO: UMA MERCADORIA 

 

 

Para uma melhor compreensão da condição do solo urbano como um 

produto de valor agregado, faz-se necessário uma discussão desse conceito como 

trabalhado por Marx em sua obra O Capital. 

Esse autor conceitua a mercadoria como  

 

um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz 
necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas 
provenha do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como 
a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio 
de subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de 
produção (MARX, 1996, p. 41 e 42).   

 

Na análise marxista, a mercadoria é um bem que possui duplo caráter: um valor de 

uso e um valor de troca. O valor de uso seria necessariamente, na sociedade 

capitalista, o caráter da mercadoria que “não depende da quantidade de trabalho 
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empregado para obter suas qualidades úteis.” Contudo, “o valor de uso só se realiza 

com a utilização ou o consumo.” (MARX, 1996, p. 42). Já o valor de troca, é o 

caráter da mercadoria que se realiza “na relação quantitativa entre valores de uso de 

espécies diferentes, na proporção em que se trocam.” (MARX, 1996, p.43). Diante 

desta lógica, é certo afirmar que uma mercadoria só é valor de uso para quem a 

possui quando, ao mesmo tempo, ela é valor de troca.  Assim, Harvey (1980) afirma 

que uma mercadoria só se torna valor de uso quando ela encontra uma necessidade 

particular que ela possa satisfazer. “Assim, os valores de uso das mercadorias 

tornam-se valores de uso por uma troca mútua de lugares: eles passam das mãos 

para as quais elas eram meios de troca, para as mãos dos quais elas servem como 

bens de consumo” (HARVEY, 1980, p. 133). 

Segundo Harvey (1980), essa definição de mercadoria é a que melhor se 

aplica à análise de uso do solo, pois,  

 

O método marxista de colocar o valor de uso e o valor de troca em 
relação dialética entre si merece consideração porque favorece o 
duplo propósito de soprar vida nova nos estudos geográficos e 
sociológicos do uso do solo, e de construir uma ponte entre as 
abordagens espaciais e econômicas dos problemas de uso do solo 
(HARVEY, 1980, p. 134-135). 

 

Aprofundando-se no assunto, David Harvey coloca que não só o solo é 

mercadoria, mas as benfeitorias atreladas a ele, como, por exemplo, a habitação, 

também o são. Contudo, são mercadorias diferenciadas. O solo e as benfeitorias 

não podem se deslocar livremente, pois são fixos, conferindo a quem detém a posse 

da localização, os privilégios de monopólio; são mercadorias indispensáveis, devido 

ao fato de que não se pode existir ou viver sem ocupar espaço; não mudam de 

mãos com muita frequência; o solo é permanente e as benfeitorias têm um tempo de 

vida considerável; devido a isso, eles propiciam a acumulação de riquezas. “Numa 

economia capitalista um indivíduo tem duplo interesse na propriedade, ao mesmo 

tempo como valor de uso atual e futuro e como valor de troca potencial ou atual, 

tanto agora como no futuro” (HARVEY, 1980, p. 136).Desse modo, o solo, sendo uma 

mercadoria, ou seja, possuindo um valor de troca, poderá proporcionar ao seu 

proprietário uma renda que, segundo Harvey (1980, p. 162) é “a parte do valor de 

troca que se destina ao proprietário e possuidor do solo” ou “é um simples 

pagamento aos possuidores da propriedade privada” (Harvey, 1980, p. 157).  



    32 
 

  

Nesse contexto, é interessante discutir o que vem a ser renda da terra e 

diferenciar as formas de renda capitalista existentes como a renda diferencial, a 

renda absoluta e a renda de monopólio. Essa discussão ajuda a compreender a 

dinâmica imobiliária que se dá dentro do espaço urbano, uma vez que o valor da 

terra está diretamente ligado aos preços praticados no mercado imobiliário, seja ele 

formal ou informal. 

A renda da terra discutida por Marx é toda baseada na propriedade fundiária. 

Contudo, muitos autores que trabalham com a discussão do espaço e da valorização 

do solo urbano se baseiam nas ideias marxistas na tentativa de compreender os 

processos que se dão dentro da cidade capitalista. 

Em Marx (1985), a renda diferencial se constitui no lucro suplementar 

resultante da “diferença entre o preço individual de produção do capital particular 

que dispõe da força natural monopolizada, e o preço geral de produção do capital 

empregado no conjunto do ramo considerado” (MARX, 1985, p. 741). O que o autor 

quer dizer com isso é que, ao possuir uma parcela de terra com determinados 

diferenciais naturais, como por exemplo, um solo mais fértil ou uma queda d’água 

que esteja dentro do lote, o proprietário fundiário poderá, ao arrendar sua terra, obter 

uma renda diferencial, uma vez que esta condição natural, monopolizada pelo dono 

da terra, confere ao produtor uma economia na hora de produzir uma mercadoria. 

Contudo, Marx (1996) chama a atenção para o fato de que a inexistência da 

propriedade fundiária não eliminaria o mecanismo descrito, apenas o lucro 

suplementar não se transformaria em renda e seria apropriado pelo capitalista. 

Para Marx (1985), a renda diferencial: 

- não é fator determinante do preço geral da mercadoria, ela antes o supõe; 

- decorre da circunstância de certos capitais isolados, empregados num 

determinado ramo de produção, terem fecundidade maior em relação àqueles 

investimentos que não dispõem de certas condições favoráveis criadas pela 

natureza e monopolizadas pelo proprietário fundiário; 

- só existe porque a propriedade fundiária existe. Porém, o lucro suplementar 

não deixaria de existir, se a propriedade privada não existisse, pois o produtor 

poderia utilizar-se de uma terra com um determinado recurso natural (solo mais fértil, 

queda d’água, rio, lagoa etc.) como se fosse uma terra sem dono. Neste caso, o 

lucro suplementar não se transformaria em renda. Seria apenas lucro suplementar 

apropriado pelo produtor capitalista, como já foi dito antes. 
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No modo de produção capitalista, toda terra tem um preço, inclusive aquela 

onde não é possível produzir nada ou onde é preciso investir uma quantidade 

pesada de capital (na forma de máquinas ou equipamentos) para fazê-la produzir. 

Ou seja, no capitalismo, a pior terra gera renda. E Marx (1985) chama esta renda de 

renda absoluta, que nada mais é que o tributo que é acrescido ao preço de produção 

da pior terra. Nesta condição, a renda absoluta acaba determinando o preço pelo 

qual as mercadorias devem ser vendidas. Esta categoria de renda só é possível em 

virtude da força de monopólio da propriedade privada; no caso da inexistência do 

monopólio sobre a propriedade da terra tal renda desapareceria. Na leitura de 

Moraes & Costa (1993, p. 126), “a renda absoluta, como expressão da propriedade 

privada do espaço, aparece sob forma de uma cobrança ao direito de utilização de 

uma parcela do espaço físico. No caso urbano, manifesta-se na instituição do 

aluguel.” 

A renda de monopólio é discutida por Marx (1985) como o resultado da 

diferença entre o preço de produção que regula o mercado e o valor de mercadorias 

com valor de uso especial, difíceis de produzir ou irreprodutíveis, como é o caso da 

propriedade sobre o solo urbano ou da habitação. Além disso, podemos tomar como 

exemplo também os objetos ou a as obras de arte, produções que serão valoradas 

de acordo com a capacidade e disponibilidade de compra dos interessados na 

aquisição.  

  

a renda absoluta, proveniente da sobra do valor depois de deduzir-se 
o preço de produção, é apenas parte da mais-valia agrícola, 
conversão desse excedente em renda, apreensão dele pelo 
proprietário da terra; do mesmo modo, dado o preço geral de 
produção regulador, a renda diferencial deriva de converter-se em 
renda lucro suplementar, de ser este apreendido pelo proprietário 
fundiário. Ambas as formas de renda são as únicas normais. Fora 
delas, a renda só pode basear-se no preço de monopólio 
propriamente dito, que não é determinado pelo preço de produção, 
nem pelo valor das mercadorias e sim pelas necessidades e pela 
capacidade de pagar dos compradores, [...] (MARX, 1985, p. 877-
878). 

 

Trazendo isto para o espaço urbano, pode-se considerar, como um exemplo 

simplório, um terreno de posse, mas legalizável, situado dentro de uma área de 

alagamento. Em um determinado momento, entusiasmado com a valorização da 

área em que o terreno se insere, seu proprietário resolveu vendê-lo. Contudo, no 
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decorrer do processo, o proprietário percebeu que o valor que ele pensava cobrar 

pela terra não poderia ser praticado, pois além do terreno não ser legalizado, 

encontrava-se ainda dentro de um local que, no período de chuvas, alagava. Estas 

questões fizeram com que o terreno valesse menos em relação ao preço que era 

cobrado pelos terrenos do entorno, pois quem o comprasse, para poder construir, 

teria que fazer a legalização e o aterramento da área. Nesse sentido, o proprietário, 

que tinha o monopólio sobre a terra, vendendo seu terreno, só poderia auferir a 

renda absoluta, pois por não possuir aspectos positivos, como, por exemplo, uma 

localização privilegiada em terreno plano, sem alagamento e com vista para o mar 

ou a própria legalização da área, o proprietário ficou impossibilitado de extrair dali 

uma renda diferencial, um lucro suplementar que lhe desse a condição de comprar 

outro terreno em melhores condições ou mesmo investir em outra coisa.  

Exemplos como esses são recorrentes em países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil, ou, diminuindo a escala, em cidades que passaram por um 

processo rápido de urbanização, onde não houve o controle da ocupação do solo 

ou, se houve, foi deficitário, como Natal. 

Harvey (1980), numa análise das rendas trabalhadas por Marx, entende que 

as “rendas obtidas na competição espacial são um caso clássico de renda absoluta 

[...] e que as rendas de monopólio no sentido de Marx surgem através das 

imperfeições substanciais na competição espacial.” (HARVEY, 1980, p. 154).   

Essas questões são discutidas por Ribeiro (1997), que se apropria dessas 

ideias de Marx, e tenta trazê-las para o espaço urbano. Ele faz uma análise de como 

se dá a obtenção de renda dentro da cidade, considerando algumas especificidades 

do uso do solo e observando que não é toda a terra urbana que é utilizada para fins 

rentistas. “Por outro lado, é usada e disputada por capitais submetidos a condições 

de valorização diversas – capital comercial, capital industrial, capital bancário” 

(RIBEIRO, 1997, p. 69). 

Quanto às rendas dentro do espaço urbano, Ribeiro (1997, p. 69 - 70) afirma 

que  

 

na cidade encontramos dois mecanismos responsáveis pelo 
surgimento de rendas.  O primeiro ligado aos processos capitalistas 
que utilizam o espaço construído – a produção e circulação de 
mercadorias em geral – e o segundo ligado aos processos de 
produção dos valores de uso que entram na formação do espaço 
construído.   
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No primeiro caso, há de se considerar que os agentes capitalistas – 

construtores, industriais, proprietários de terra, bancários etc. – utilizam o espaço 

urbano de diversas maneiras, de modo que este uso permita aos capitais investidos 

obterem sobrelucro. De acordo com Ribeiro (1997), a compreensão deste processo, 

apesar de não ser o único1, é de fundamental importância para a apreensão da 

configuração espacial das cidades, como a hierarquia do uso do solo.  

 

O fato de que há demandas diferentes por solo urbano, que se 
definem, por um lado, pelas condições específicas de valorização 
dos capitais e, por outro lado, pela importância diferente da 
localização para cada um deles, faz com que haja uma tendência a 
se construir uma hierarquia de mercados fundiários em função dos 
produtos finais e, consequentemente, uma hierarquia de uso do solo 
urbano (RIBEIRO, 1997, p. 73). 

 

Quando Ribeiro (1997) se refere à hierarquia do uso do solo, ele está 

tratando do fato de que tanto o solo quanto as suas melhorias serão valorizados de 

acordo com o melhor e mais alto custo daquele espaço, ou seja, os imóveis 

utilizados para fins comerciais, localizados em área comercial, são mais valorizados, 

no sentido de serem mais caros, do que imóveis que serão utilizados como 

residência. 

Assim, como foi dito anteriormente, o solo foi transformado em mercadoria, 

mas não é uma mercadoria qualquer, assim como a habitação também não o é. O 

solo é uma mercadoria de valor de uso não reprodutível ou não facilmente 

reprodutível, por isso é um bem monopolizável. A habitação é uma mercadoria de 

características especiais, peculiares e complexas, desde a sua produção até o seu 

consumo. Devido a isto é um bem de alto valor agregado, que não pode ser 

consumido por partes, sendo altamente dependente do mercado de terras por ter 

fixidez geográfica. (VALENÇA, 2003). 

Na cidade, a localização dos terrenos é um exemplo que pode ser usado 

para se entender a geração da renda de monopólio, pois a maior ou menor 

valorização de um terreno particular vai depender da sua localização em relação aos 

efeitos úteis de aglomeração, quando se fala de capital industrial, comercial e 

                                                           
1 Ribeiro (1997, p. 74 e 75) reconhece que a organização das cidades também passa pela 
herança histórica, “marcada pelas necessidades e condições de localização presentes em 
momentos anteriores da divisão do trabalho”. 



    36 
 

  

bancário, ou seja, como diz Ribeiro (1997, p. 72), “o preço da terra tende a ser 

determinado pelo sobrelucro de localização que cada terreno propicia” àqueles 

capitais. Mas, com relação ao capital construtor de edificações, a localização do 

terreno vai determinar o valor de venda do imóvel. Porém, seja de uma forma ou de 

outra, o fato é que a localização dos terrenos no espaço urbano é que vai gerar a 

renda de monopólio.  

Além da demanda capitalista, a localização é um dos fatores que tornam os 

preços de terrenos, construídos ou não, mais caros nas áreas mais urbanizadas, do 

que os das áreas periféricas. Para o setor imobiliário, segundo Ribeiro (1997, p. 81), 

no espaço urbano, a localização é um fator importantíssimo de diferenciação do 

valor de uso das mercadorias produzidas, que, por consequência, irá influenciar de 

forma definitiva no seu valor de troca. Por exemplo, a disponibilidade de um terreno 

em uma área comercial pressupõe um investimento em um ponto comercial, ao 

passo que o seu valor será negociado dentro das características da localidade. O 

mesmo se dá com terrenos ou imóveis localizados em áreas de população de baixa 

renda. O valor destes terrenos ou imóveis, considerando o espaço macro de uma 

cidade, será menos valorizado do que um terreno ou imóvel numa área nobre. Se 

nos ativermos simplesmente à área do bairro em que estão inseridos, seu preço será 

diferenciado pelos sistemas de objetos que ali se fazem presentes, como, por 

exemplo, postos de saúde, vias asfaltadas, escolas, transportes, coleta de lixo, 

enfim, os serviços urbanos em geral. Neste sentido, as áreas mais bem servidas são 

mais valorizadas.  

Fator também importante, que Singer (1982) aponta como componente de 

valorização de uma área é o prestígio social da vizinhança. Isto ocorre quando os 

grupos dos mais ricos se autossegregam do resto da sociedade ou quando há uma 

aspiração da classe média em ascender socialmente. De acordo com este autor, a 

classe média tem se disposto a pagar um preço extra por terrenos ou imóveis 

localizados em áreas antes ocupadas pela classe alta, simplesmente pelo prestígio 

de poder morar ali. Contudo, este fato tem “empurrado” os mais ricos, que se 

dispõem a pagar pelo isolamento, para áreas mais afastadas, que acabam sendo 

mais valorizadas, à medida que vão se incorporando à cidade. Situações muito bem 

aproveitadas pelos promotores imobiliários que fazem seus lançamentos imobiliários 

de acordo com a demanda.  
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Daí a importância da discussão da atuação dos agentes do mercado 

imobiliário, que, de acordo com Harvey (1980), influenciam diretamente no valor de 

uso e no valor de troca de terrenos e imóveis urbanos.  

 

 

1.3 O MERCADO IMOBILIÁRIO E SEUS AGENTES 

 

 

A cidade, por ser o lócus da reprodução do capital, apresenta uma 

diversidade de demandas pelo solo urbano. Segundo Corrêa (1995), são os agentes 

sociais que engendram as ações, acumuladas através do tempo, que resultam no 

espaço urbano tal como ele se apresenta – fragmentado e articulado, reflexo e 

condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas.  

Para o autor, a ação desses agentes é bastante complexa, pois deriva da 

“dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das 

relações de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem” (CORRÊA, 

2005, p. 11). Por isso, pode-se dizer que tais agentes podem variar de acordo com o 

contexto histórico e que as suas ações são impulsionadoras da reorganização 

espacial, um processo constante no espaço urbano. Corrêa (2005, p. 11) diz como 

isso ocorre: 

 

A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que 
levam a um constante processo de reorganização espacial que se 
faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação 
do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, 
relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou 
não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da 
cidade. 

 

Contudo, mesmo com tais mudanças, mesmo que as formas espaciais e 

suas funções mudem, o espaço urbano ainda se manterá fragmentado e articulado, 

reflexo e condicionante social, simultaneamente, de acordo com Corrêa (2005). 

Mas, no que diz respeito aos agentes sociais, Corrêa (2005) os apresenta 

como sendo: os proprietários dos meios de produção; os proprietários fundiários; os 

promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos. Cada um destes 
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contribui como produtor do espaço urbano. Assim, faz-se necessária a 

caracterização de cada agente, a fim de explicitar seu papel na produção da cidade. 

Para o autor, os grandes consumidores do espaço são os proprietários dos meios de 

produção que necessitam de terrenos grandes, baratos e bem localizados, próximos 

a portos, aeroportos, vias férreas ou com acessibilidade à população, para 

instalarem suas indústrias ou empresas de grande porte. Os proprietários fundiários 

são aqueles que estão mais preocupados com o valor de troca da terra, por isso 

fazem pressão junto ao Estado para que este defina leis de uso e ocupação do solo 

e do zoneamento urbano a fim de atender seus interesses. 

 

os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda 
de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso 
que seja o mais remunerador possível, especialmente uso comercial 
ou residencial de status. Estão particularmente interessados na 
conversão da terra rural em terra urbana, ou seja, têm interesse na 
expansão do espaço da cidade na medida em que a terra urbana é 
mais valorizada que a rural. Isto significa que estão 
fundamentalmente interessados no valor de troca da terra e não no 
seu valor de uso (CORRÊA, 1995, p. 16). 

 

Contudo, de acordo com o autor, os proprietários de terras bem localizadas 

também podem pressionar o Estado para que este instale infraestrutura urbana na 

localidade ou facilite créditos bancários para que os proprietários mesmos instalem a 

infraestrutura de que necessitam. Aos proprietários de terras mal localizadas, como 

os terrenos de periferia, cabe apenas, no intuito de obter alguma renda da terra, 

fazer loteamentos populares, com o mínimo de infraestrutura e normalmente ilegais. 

Contudo, ao passar do tempo, podem conseguir a legalização e o investimento do 

Estado em serviços de infraestrutura, gerando, assim, nova valorização fundiária.  

Os promotores imobiliários são: o incorporador, que “realiza a gestão do 

capital-dinheiro na fase de sua transformação em mercadoria, em imóvel.” 

(CORRÊA, 1995, p. 19); as pessoas físicas e jurídicas (bancos e o Estado) que 

financiam a compra do terreno e a construção do imóvel; os economistas e 

arquitetos que realizam os estudos técnicos a fim de verificar a viabilidade técnica da 

obra definida pelo incorporador; as construtoras, que constroem os imóveis; e os 

corretores, planejadores de vendas e os profissionais de propaganda que fazem a 

comercialização do imóvel, visando ao lucro.  
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O modo de atuação espacial desses promotores imobiliários se dá de forma 

desigual, fazendo surgir e reforçar a segregação residencial, na medida em que 

investem ou destinam recursos a uma determinada área considerando o perfil da 

população que se deseja que faça uso dela.  

Com relação ao Estado, Corrêa (1995) explica que sua atuação na 

organização espacial da cidade é complexa e variável e se processa em três níveis 

político-administrativos e espaciais: federal, estadual e municipal. O Estado 

capitalista, na sociedade brasileira, atua como grande industrial, consumidor de 

espaços e de localizações específicas, proprietário fundiário, promotor imobiliário e, 

ao mesmo tempo, agente de regulação do uso do solo e alvo de movimentos sociais 

urbanos. 

Cabe ressaltar que a atuação do Estado se faz “visando criar condições de 

realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições que viabilizem o 

processo de acumulação e a reprodução das classes sociais e suas frações” 

(CORRÊA, 1995, p. 26). 

Os grupos sociais excluídos são formados por pessoas cujo acesso aos 

bens e serviços produzidos socialmente se dá de forma bastante precária ou que a 

estes não têm acesso. Esses grupos têm dificuldades em obter uma habitação 

digna, serviços de saúde e educação eficientes, alimentação básica, emprego digno, 

entre outros direitos inerentes à sua condição de cidadãos. 

 

É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, 
que os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 
modeladores, produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos 
independentemente e a despeito dos outros agentes. A produção 
deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao 
mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência. Resistência e 
sobrevivência às adversidades impostas aos grupos sociais recém-
expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às 
operações de renovação, que lutam pelo direito à cidade (CORRÊA, 
1995, p. 30). 

 

As favelas, localizadas em terrenos íngremes ou alagadiços, de difícil 

acesso, que não atraem o interesse dos outros agentes de produção do espaço, são 

muitas vezes a solução do problema da habitação e de acesso ao local de trabalho, 

que se traduz na lógica que governa a sua localização. Ao longo do tempo, essas 

favelas, que, no início, eram apenas um aglomerado de barracos, sem infraestrutura 

alguma, vão recebendo melhorias dos próprios moradores, como a transformação de 
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casebres de papelão e lona em casas de alvenaria, e do Estado, que investe em 

infraestrutura urbana, o que acaba desencadeando a transformação da favela em 

bairro e valorizando a localidade. 

Aqui interessa destacar que existe a demanda por aqueles que retiram seu 

lucro através do uso e da transformação do espaço urbano. Estes são os agentes 

imobiliários que “rentabilizam seus capitais na produção e circulação dos objetos 

imobiliários que equipam o espaço urbano dos elementos necessários para que ele 

exerça aquela função” (RIBEIRO, 1997, p. 40). 

Assim, segundo Topalov (1979), o mercado imobiliário é formado pela 

indústria da construção civil e por outras atividades capitalistas que intervêm no ciclo 

do capital no setor, como a promoção imobiliária, os rentistas imobiliários e o crédito 

imobiliário.   Neste caso, de acordo com o autor, os promotores imobiliários são 

aqueles que adquirem um terreno e nele constroem ou executam um projeto, 

podendo ser uma empresa construtora, que após ter construído o que estava no 

projeto, recupera, através das vendas, o capital investido, acrescido do lucro.   Os 

rentistas imobiliários, de forma direta, são aqueles que compram um imóvel para 

alugar: “el capital inmobiliario rentista compra el inmueble al salir de la producción, 

luego lo alquila a los usuários.” (TOPALOV, 1979, p. 122). Os que fornecem crédito 

imobiliário são, em geral, empresas que possuem capital de empréstimo e o Estado, 

que disponibiliza empréstimos públicos para facilitar o acesso à propriedade.  

Ribeiro (1997, p. 40 e 41), analisando o mercado de moradia, afirma que os 

agentes imobiliários são: “o proprietário da terra, o incorporador, o construtor, o 

financiador e o investidor imobiliário”. O primeiro é aquele que detém a posse do 

terreno; o segundo é o agente que tem a função de criar condição para a reprodução 

do capital, ou seja, ele é responsável por “criar disponibilidade de terrenos 

construtíveis.” (RIBEIRO, 1997, p. 89). Melhor explicando, o incorporador se 

responsabiliza por coordenar todo o processo de construção imobiliária e de assumir 

a comercialização das unidades/empreendimentos, ou seja, de fazer circular a 

mercadoria. Desse modo, Ribeiro (1997) afirma que tanto investidores imobiliários, 

como cooperativas habitacionais, fundações, instituições de previdência e 

assistência social, etc. podem assumir a forma de agentes incorporadores; o 

construtor é o responsável por “produzir as moradias” (RIBEIRO, 1997, p. 99); já o 

agente financiador é aquele que detém recursos financeiros, de origem própria ou de 

terceiros, e que os disponibiliza como suporte às “operações de construção e 
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compra e venda de imóveis” (RIBEIRO, 1997, p. 92), como, por exemplo, agências 

bancárias; e, por fim, o investidor imobiliário, definido como aquele que investe seu 

capital financeiro na compra de moradias para fins rentistas.  

Na análise de Harvey (1980), os agentes do mercado imobiliário, que ele 

chama de atores do mercado, são seis: os usuários de moradia, os corretores de 

imóveis, os proprietários, os incorporadores, as instituições financeiras e as 

instituições governamentais. Na categoria de usuários de moradia estão dois grupos, 

os usuários proprietários, que como o nome já diz são aqueles que detêm a posse e 

moram no imóvel, e os usuários locatários, juntamente com o que Harvey (1980, p. 

140) chama de “outras espécies de usufrutuários”, que são aqueles que ocupam um 

imóvel que pertence à outra pessoa, e o usufruto deste imóvel está condicionado a 

uma espécie de acordo, o qual, no caso do locatário, se dá através do pagamento 

do aluguel.  

Assim, no mercado imobiliário, apesar dos usuários proprietários estarem 

relacionados com o valor de uso, eles se interessam pelo valor de troca ao comprar 

um imóvel ou quando necessitam fazer grandes reformas e o orçamento se torna 

limitado. Já o valor de uso para os locatários (e para os outros tipos) é diferente do 

valor de uso dos usuários proprietários, porque ele vai propiciar apenas um limite de 

uso, e o valor de troca é encaminhado para o proprietário do imóvel, ou seja, para o 

rentista. (HARVEY, 1980). 

Os corretores de imóveis são os agentes imobiliários que “operam no 

mercado de moradia para obter valor de troca.” (HARVEY, 1980, p. 140). Eles atuam 

como intermediários nas compras e vendas de imóveis e retiram seu lucro através 

da cobrança de custos de transações. De acordo com Harvey (1980, p. 140), “os 

corretores podem desempenhar um papel [...] como coordenadores passivos do 

mercado ou como encorajadores da atividade do mercado, forçando-o”, uma vez que 

a margem de lucro destes agentes vai depender da quantidade de negócio que é 

feito. 

Os proprietários são os possuidores do imóvel e se dividem em duas 

categorias: os proprietários usuários, que alugam uma parte de sua casa, e os que 

Topalov (1979) chama de rentistas imobiliários, ou, para Harvey (1980), proprietários 

rentistas, que operam, segundo este autor, com valor de troca como seu objetivo. 

Eles trocam os serviços de moradia por dinheiro e possuem duas estratégias, em 
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que uma possibilita a maximização de sua renda e a outra maximiza o aumento da 

riqueza. Harvey (1980) explica que a primeira estratégia é:       

 

comprar uma propriedade rapidamente e então alugá-la para obter 
renda do capital investido nela. A segunda estratégia envolve a 
compra de uma propriedade através do financiamento hipotecário: a 
aplicação de renda de aluguel para amortizar a hipoteca (junto com a 
depreciação de taxas e impostos) leva então o proprietário a 
aumentar o valor líquido de suas posses (HARVEY, 1880, p. 140). 

 

Os que esse autor chama de incorporadores são os mesmos denominados 

por Topalov (1979) de promotores imobiliários, interessados em criar novos valores 

de uso para outros, visando à realização de valores de troca para si. Harvey (1980, 

p. 141) escreve que  

 

A compra do solo, sua preparação (particularmente a provisão de 
utilidades públicas) e a construção de moradia requerem 
considerável desembolso de capital em adiantamento à troca. As 
firmas envolvidas nesse processo estão sujeitas à pressão 
competitiva e devem realizar lucro. Elas têm, por isso, forte interesse 
empregado em proporcionar os valores de uso necessários para 
obter benefícios em valor de troca. 

 

As instituições financeiras são, na verdade, os bancos, as companhias de 

seguro, as sociedades de construção e outras instituições que obtêm valor de troca 

através de financiamentos de meios para criação ou aquisição de patrimônio real, 

como residências, indústrias, comércio etc. É interessante ressaltar que as 

características particulares da habitação sofrem influência direta dessas instituições, 

pois “o financiamento da casa própria, empreendimentos de proprietários, 

desenvolvimento e nova construção” pesam muito sobre seus recursos. (HARVEY, 

1980, p. 141) 

Finalmente, as instituições governamentais são aquelas “usualmente 

surgidas de processos políticos, apoiadas na carência de valores de uso disponíveis 

para os consumidores de moradia.” (HARVEY, 1980, p. 141-142). Essas instituições 

normalmente constroem moradias através da ação pública, mas também podem agir 

indiretamente no mercado imobiliário, concedendo isenção de impostos a outros 

agentes como os incorporadores e instituições financeiras, a fim de garantir-lhes 

lucros e eliminar riscos. As instituições governamentais, ou o governo, também 

atuam como controladoras das operações do mercado de moradia, impondo e 
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administrando restrições como controle do uso do solo e zoneamentos. Além disso, 

são também agentes modeladores do espaço, uma vez que, ao investir, por 

exemplo, em infraestrutura viária ou de lazer modificam o meio circundante e por 

consequência contribuem, mesmo que indiretamente, para o valor de uso da 

moradia. (HARVEY, 1980)  

Percebe-se que todos os agentes imobiliários citados por Ribeiro, Topalov e 

Harvey são ligados ao mercado imobiliário formal. Contudo, a definição destes 

agentes se mostra de suma importância para a análise a que se propõe esta 

pesquisa, que é o estudo da dinâmica imobiliária informal de Mãe Luiza, em que um 

dos objetivos é identificar os agentes imobiliários que atuam naquele bairro.  

 

 

1.4 ESPAÇOS SEGREGADOS E O MERCADO IMOBILIÁRIO (IN)FORMAL  

 

 

Já foi explicitado, anteriormente, que o espaço urbano é um produto social 

que favorece a reprodução do modo de produção capitalista e se apresenta de 

forma fragmentada, mas ao mesmo tempo articulada, sendo reflexo e condicionante 

social, campo de símbolos e de lutas (CORRÊA, 2005). Numa imediata apreensão, a 

fragmentação do espaço urbano pode ser observada através da segregação, termo 

que surgiu, de acordo com Silva (2008), com a Escola de Chicago, ao estudar o 

arranjo étnico-cultural de demarcação do território dos migrantes que chegaram e se 

estabeleceram em Chicago. No Brasil, muito se utiliza o termo segregação urbana e, 

em geral, está relacionado à divisão de classes. No que tange ao mercado 

imobiliário, a compreensão deste processo é de fundamental importância, visto que 

o desenvolvimento dessa atividade depende diretamente da forma urbana, da 

organização espacial da cidade, melhor dizendo, da valorização ou não dos 

espaços, objeto de lucro dos agentes imobiliários, como bem analisou Ribeiro 

(1997).  

Villaça (2001, p. 141), ao discutir sobre os espaços dentro das grandes 

cidades, afirma que “uma das características mais marcantes da metrópole brasileira 

é a segregação espacial dos bairros residenciais das distintas classes sociais”. Esse 
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fenômeno pode ser definido como segregação espacial de grupos socioeconômicos, 

uma vez que a segregação residencial definida, segundo Sabatini; Cáceres; Cerda 

(2004, p. 64), “como o grau de proximidade espacial ou de concentração territorial de 

famílias pertencentes ao mesmo grupo social”, pode se apresentar por 

aglomerações de grupos étnicos, de uma mesma faixa etária, de preferências 

religiosas, de uma mesma nacionalidade, de uma mesma classe econômica, dentre 

outros. 

A ideia que se adota aqui é a de homogeneidade, ou seja, entendemos, 

assim como Castells (2006, p. 186), que a segregação se dá pelo processo de 

agrupamento de grupos sociais homogêneos no espaço: “a segregação refere-se ao 

processo pelo qual o conteúdo social do espaço torna-se homogêneo no interior de 

uma unidade e se diferencia fortemente em relação às unidades exteriores, em geral 

conforme a distância social derivada do sistema de estratificação”.  

 Segundo Villaça (2001), há, dentro da cidade, uma tendência à 

concentração de classes ou camadas sociais, apesar de que esta concentração não 

impede a presença ou crescimento de outras classes no mesmo espaço. Em Natal, 

este fenômeno é bastante claro. A cidade é administrativamente dividida em quatro 

zonas – Norte, Sul, Leste e Oeste. Estas áreas apresentam-se bastante 

heterogêneas, contudo, em cada uma delas há espaços de homogeneidade, por 

exemplo, a Zona Sul (ZS) é uma área onde a predominância é de bairros de 

população de classe média-alta como: Lagoa Nova, Capim Macio e Ponta Negra. Já 

nas Zonas Leste (ZL), Oeste (ZO) e Norte (ZN) a maior concentração é de bairros de 

população de baixa renda, como por exemplo: Mãe Luiza, Rocas e Brasília Teimosa 

(ZL); Felipe Camarão e Guarapes (ZO); e N. Srª da Apresentação (ZN).  

Como se percebe, o fenômeno da segregação espacial não é tão simples, 

inclusive há autores que defendem a existência da segregação voluntária e da não 

voluntária, como Peter Marcuse. Num artigo publicado na revista Espaço & Debates, 

o autor faz esta distinção. Na sua concepção, Marcuse (2004) aponta como 

voluntária aquela segregação oriunda da reunião, por decisão própria, de um grupo 

populacional que deseja se autoproteger e desenvolver seus interesses sem o 

recurso à dominação ou à exclusão, como por exemplo, aglomeração de grupos 

étnicos ou religiosos. Já a segregação involuntária ocorre quando certo grupo social 

é forçado a se aglomerar em uma determinada área espacial, como os guetos 



    45 
 

  

americanos ou as favelas brasileiras. Contudo, há uma evidência de que são as 

razões socioeconômicas que levam às diferentes formas de apropriação do espaço.  

Villaça (2001) afirma que os padrões espaciais são produto da estrutura 

social, ou seja, da conjuntura econômica, política e ideológica que domina a 

sociedade capitalista, sendo o mercado imobiliário um instrumento de segregação, 

por ser, o mercado em si, “um instrumento de dominação e exclusão econômica que 

quase sempre apresenta uma manifestação espacial” (VILLAÇA, 2003, 341). Esta 

ideia é corroborada por Santos (2008), quando faz uma análise dos fatores que 

levam à especulação imobiliária e como esta rebate na forma espacial: 

 

A especulação imobiliária deriva, em última análise, da conjugação 
de dois movimentos convergentes: a superposição de um sítio social 
ao sítio natural; e a disputa entre atividades ou pessoas por dada 
localização. A especulação se alimenta dessa dinâmica, que inclui 
expectativas. Criam-se sítios sociais, uma vez que o funcionamento 
da sociedade urbana transforma seletivamente os lugares, 
afeiçoando-os às suas exigências funcionais. É assim que certos 
pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias mais atrativas e, 
também, uns e outras, mais valorizados. Por isso, são as atividades 
mais dinâmicas que se instalam nessas áreas privilegiadas; quanto 
aos lugares de residência, a lógica é a mesma, com as pessoas de 
maiores recursos buscando alojar-se onde lhes pareça mais 
conveniente, segundo os cânones de cada época, o que também 
inclui a moda. É desse modo que diversas parcelas da cidade 
ganham ou perdem valor ao longo do tempo (SANTOS, 2008, p. 106-
107). 

 

 Como se percebe, a segregação residencial influencia no preço do solo e, 

não só isso, fenômenos como a informalidade, a ilegalidade e a irregularidade, de 

modo geral, são mais visíveis em áreas de concentração de população pobre, como 

chama a atenção Smolka, citado por Sabatini; Cáceres; Cerda (2004, p. 70): “a 

ilegalidade, irregularidade e informalidade têm sido peculiaridades de 

assentamentos pobres e do mercado imobiliário latino-americano”. 

Abramo (2003) e Fernandes (2008) chamam a atenção para esse fato. 

Segundo eles, em boa parte das cidades localizadas na América Latina, a 

informalidade fundiária e/ou urbanística é que se destaca nas formas de acesso ao 

solo urbano. Para Abramo (2003), pode-se entender este processo a partir de três 

lógicas da ação social, em que a primeira seria a lógica de Estado. Neste caso, o 

autor afirma que o Estado é quem define e escolhe a localização, a forma e o 
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público alvo que terá acesso a um espaço no meio urbano, de modo que se garanta 

o maior grau de bem-estar para a sociedade e indivíduos. 

 A segunda lógica é a de mercado. Aqui o mercado se transforma num 

mecanismo social que torna possível a transação imobiliária entre aqueles que 

querem adquirir um terreno em área urbana (consumidores fundiários ou 

imobiliários) e aqueles que, por diversos fatores, estão dispostos a repassar o seu 

direito de uso da terra urbana. Neste caso, os terrenos ou imóveis transacionados 

podem estar enquadrados ou não nas normas e regras jurídicas e urbanísticas da 

cidade onde se localizam, o que confere à lógica de mercado características 

institucionais diferentes. 

 

Podemos encontrar mercados cujo objeto está inscrito na 
normalidade jurídica e urbanística, que chamamos “mercados 
formais”, e mercados cujo objeto transacionado não se enquadra nos 
requisitos normativos e jurídicos, que chamamos “mercados 
informais de terra” (ABRAMO, 2003, p. 8). 

 

A terceira lógica que o autor chama de lógica da necessidade, está 

relacionada com a incapacidade do indivíduo ou de um grupo social de “suprir uma 

necessidade básica a partir dos recursos monetários que permitiriam o acesso ao 

mercado” (ABRAMO, 2003, p. 8). Porém, para Abramo esta lógica não é 

condicionada apenas por este fator, e ele adiciona ainda o que chama de “carência 

institucional”, caracterizada, por exemplo, pela falta de políticas públicas 

habitacionais, voltadas para a população de baixa renda, o que leva essa classe a 

se valer de meios que garantam seu acesso ao espaço urbano, como as ocupações 

de terrenos ou imóveis, que eventualmente implica em conflitos políticos e sociais e 

procedimentos judiciais. 

 

Diferentemente das outras duas lógicas, o acesso ao solo urbano a 
partir da lógica da necessidade não exige um capital político, 
institucional ou pecuniário acumulado; em princípio, a necessidade 
absoluta de dispor de um lugar para instalar-se na cidade seria 
elemento suficiente para acionar essa lógica de acesso à terra 
urbana (ABRAMO, 2009, p. 6). 

 

Sendo assim, no que se refere ao acesso informal ao solo e imóvel urbano, 

parece necessário esclarecer o que se entende por informal, irregular e ilegal. Mas 

antes, cabe ressaltar que essa tarefa de conceituar as atividades formais e informais 
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é bastante difícil, “uma vez que dificilmente uma atividade formal obedece a todas as 

leis que regem as atividades econômicas. Da mesma forma, as informais, muitas 

vezes, pagam algum tipo de imposto ou taxa” (LACERDA & MELO, 2009, p. 114).    

Posto isso, o minidicionário da língua portuguesa Houaiss (2008) diz que 

informal, dentre outros significados, é o contrário de formal, que por sua vez é 

relativo àquilo que é oficial, ou seja, “o.fi.ci.al adj.2g.1feito pelo governo ou por uma 

autoridade <ato o.> <nota o.> 2 que faz parte do governo ou o representa 

legalmente 3 formal, [...]” (HOUAISS, 2008, p. 537).  Portanto, informal é qualquer 

ato ou atividade que não esteja inserido naquilo que se concebe por oficial, que é 

reconhecido formalmente, legalmente, dentro da lei. Segundo o mesmo dicionário, a 

palavra irregular está ligada ao que não é legal, é o contrário de regular, é tudo 

aquilo que contraria as leis e ilegal é sinônimo de irregular (HOUAISS, 2008). Como 

se vê, as palavras informal, irregular e ilegal, com base nas definições do dicionário 

consultado, estão interligadas. Em certos usos, elas chegam a ser sinônimas. Todas 

estão relacionadas ao não cumprimento do que está ditado, do que está imposto, do 

que a sociedade concebe por “certo”. 

Silva (2008), que trata sobre o legal e o ilegal, o regular e o irregular, o 

formal e o informal dentro da relação entre o mundo do trabalho e a produção da 

cidade, utiliza estas palavras de forma muito próxima. Para ele, a regulação da 

cidade pelo poder instituído tem a função de fazer o controle do espaço urbano 

através de leis e normas específicas.  

 

Quanto à regulação da cidade, o regular está muito mais ligado a 
uma postura do Estado, como agente controlador do processo de 
produção e reprodução do espaço urbano, através de todo um 
aparato institucional regulador, seja com o plano diretor de 
desenvolvimento urbano, lei de uso e ocupação do solo ou as leis 
complementares ligadas ao código de postura (a questão ambiental, 
a questão de localização de matadouros públicos, aterros sanitários, 
cemitérios, etc.) (SILVA, 2008, p. 153). 

 

Ou seja, aquilo que o Estado não consegue controlar e manter dentro do que 

é condizente com o que está instituído, com o que está normatizado pela legislação 

existente, dentro de uma determinada instância de poder, seja ela nacional, estadual 

ou municipal, está ilegal, irregular. É informal.  

Já Smolka e Cenecorta (2000) faz uma distinção muito clara dos conceitos 

aqui discutidos:  
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Ilegal - ocupação do solo que contraria expressamente as normas 
existentes, os códigos civis e autorização pública. 
Informal - a atividade econômica que não adere e não está protegida 
pelas regras institucionais, ao contrário das atividades formais, que 
operam dentro das normas e regras estabelecidas. 
Irregular - subdivisões que são oficialmente aprovadas, mas não são 
executadas em conformidade com a lei.  
[...] (SMOLKA E CENERCOTA, 2000, p. 244; nota 4, tradução 
nossa). 
  

O economista Ney Prado, no seu livro Economia informal e o direito no 

Brasil, vê a economia informal como consequência de uma condição vivida por 

grupos ou indivíduos que não conseguem, devido a diversas circunstâncias, ter suas 

necessidades atendidas, e são levados a proceder de modo a se omitir de seus 

deveres, ou buscam de maneira “fácil”, amoral ou ilegal, auferir lucros ou, 

simplesmente, obter uma mera satisfação material.  Afirmação que pode ser 

constatada na seguinte citação: “Economia informal é o conjunto de atividades 

econômicas que o estado de necessidade social ou a busca de lucros ilícitos leva a 

que sejam realizadas informalmente, de modo que não são detectadas, nem 

medidas, nem consideradas nas contas nacionais” (PRADO, 1991, p. 26). 

Contudo, quando se trata do processo de produção do espaço urbano não 

cabe mais esse tipo de pensamento. De acordo com Fernandes (2008, p. 22), nos 

países em desenvolvimento, “entre 40% e 70%, em alguns casos 80%, de pessoas 

estão vivendo na ilegalidade, no que diz respeito às formas de acesso ao solo 

urbano e à produção de moradia.” E ele discute isso como um problema não só do 

ponto de vista dos sistemas políticos e mercados de terra; o autor também atribui 

esta nova forma a como a sociedade se organiza ao próprio sistema jurídico, que é 

excludente, que deixa de fora do reconhecimento de seus direitos, principalmente os 

direitos universais, essa parte da população.   

 

Nos países cujo modelo de crescimento urbano e econômico é 
semelhante ao brasileiro, a ilegalidade não é mais a exceção: é a 
regra. Devemos, para entender isso, mudar um pouco a atitude de 
pensar que ilegal é aquela coisa que escapou, que ficou de fora de 
uma ordem. O ilegal é a maneira, por excelência, de organização da 
sociedade hoje, o que coloca em xeque a própria ordem jurídica 
(FERNANDES, 2008, p. 23).  
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Edésio Fernandes (2008), assim como Regina Lins (2008) entendem que as 

práticas de ilegalidade, principalmente no que se refere ao acesso ao solo e à 

moradia, não são restritas aos pobres, como a maioria das pessoas associam. Hoje 

em dia, é cada vez mais fácil encontrar loteamentos ocupando terras irregularmente 

ou condomínios fechados – as novas formas de ocupação do espaço por aqueles 

que são mais favorecidos financeiramente – que, mesmo sendo licenciados pelas 

instituições competentes, são, do ponto de vista jurídico, ilegais, pois são práticas de 

que a lei ainda não dá conta. Vale ressaltar que, de acordo com Lins (2008), a 

ocupação do espaço de maneira informal pelos pobres e pelos mais favorecidos 

financeiramente tem peculiaridades diferentes quando se trata do significado que se 

dá à ocupação, ou melhor, quando se trata de seus direitos. Para o pobre, ser 

retirado do local onde mora significa não considerar todo o seu esforço de construir e 

manter seu espaço durante uma vida, é um cerceamento de seu “direito à moradia, 

direito humano básico” (LINS, 2008, p. 237). Já os que investiram alto na aquisição 

de sua propriedade se sentem atingidos no seu direito de propriedade. E como na 

cidade capitalista o que interessa é a reprodução do capital, o que acaba 

prevalecendo, em detrimento de direito à moradia e do direito à cidade, são os 

interesses daqueles que podem pagar mais caro pelo solo urbano, contribuindo, 

assim, para reforçar o processo de valorização imobiliária de certas áreas e, em 

consequência, para a segregação socioespacial.  

Como se vê, a ilegalidade ou a informalidade não se restringe apenas aos 

pobres2, nem muito menos são práticas que visam exclusivamente à satisfação de 

uma necessidade pessoal ou lucros ilícitos. Esse é um processo muito mais 

complexo que envolve pelo menos três ordens: política, econômica (mercado de 

terras) e jurídica e, neste caso, Fernandes (2008, p. 38) é bem claro quanto ao papel 

da legislação urbanística:  

 

Precisamos entender que a legislação urbanística tem um papel 
fundamental na determinação desse processo, na dinâmica dos 
mercados imobiliários formal e informal e dos custos dos terrenos. 
Por exemplo: a criação de uma área de preservação permanente 
determina o quê? Uma distribuição das possibilidades econômicas 
do solo. Daí o papel fundamental da lei. A lei interfere no valor da 
terra ao distribuir os usos, quando diz o que pode acontecer, onde. 

                                                           
2 Na verdade, de acordo com Fernandes (2008, p. 65), “a taxa de crescimento da 
informalidade urbana tende a ser muito superior à taxa de crescimento da pobreza.” 
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Desse modo, cabe dizer que, em sendo o mercado imobiliário um setor da 

economia, a informalidade não se dá apenas, por exemplo, na sonegação de 

impostos. As formas de informalidade ou de ilegalidade são diversas. Ela está 

presente na ocupação ilegal de terras públicas ou privadas, no modo irregular como 

são construídos os imóveis, fora dos padrões urbanísticos, e nas formas de 

transação imobiliária, que se dão a margem do mercado formal. 

Para Baltrusis (2005), o mercado imobiliário informal não se constitui num 

setor. Este autor, utilizando-se de Lautier, Miras & Morice, afirma que o mercado 

imobiliário informal é um novo segmento, um submercado do mercado imobiliário 

formal: ele apenas complementa esse setor produtivo. 

 
Segundo estes autores, a informalidade seria um complemento do 
setor produtivo, um sub-mercado, e o que diferencia dos segmentos 
formais seriam os baixos salários pagos e o baixo valor da 
mercadoria produzida, o não-pagamento de taxas e impostos e a 
não-submissão às normas e regulação do Estado (BALTRUSIS, 
2005, p. 04). 

 

Assim, o que diferencia, segundo o autor, o mercado imobiliário informal e o 

mercado imobiliário formal seria a irregularidade jurídica do primeiro, “em relação à 

posse dos terrenos, normas de edificação entre outras coisas” (BALTRUSIS, 2005, 

p. 04).  

Apesar de Abramo (2009) não se utilizar do termo submercado, usado por 

Baltrusis (2005), para se referir à condição do mercado imobiliário informal em 

relação ao formal, ele considera que o primeiro complementa o segundo e até existe 

entre eles certo grau de influência de uma para o outro e vice-versa. Mas, isso não 

anula a concorrência existente entre os dois mercados – o formal e o informal.  

 

as formas de interação entre os mercados formais e informais de 
solo podem ser de natureza complementar, de concorrência ou de 
efeitos de borda com mútua influência no comportamento e 
estratégias dos agentes dos dois mercados (ABRAMO, 2009, p. 60). 

 

Contudo, Abramo (2009) afirma que o mercado informal de terras é 

constituído de dois grandes submercados, quais sejam: o fundiário e o imobiliário. O 

autor os denominou da seguinte maneira: Submercado de Loteamentos, o qual é 

subdividido em clandestinos ou irregulares, e o Submercado de Áreas Consolidadas, 
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subdividido em Residencial e Comercial; ambos envolvem a comercialização e os 

aluguéis dos imóveis. 

Para compreender melhor a diferença entre os dois, o autor (2009) utilizou-

se de um quadro onde sintetiza as principais características destes submercados: 

 

 

Foi também o que concluiu Lacerda e Melo (2009), numa pesquisa realizada 

no que elas chamaram de conjunto de áreas pobres da Região Metropolitana do 

Recife (RMR), formado por quatro áreas: Brasília Teimosa, Mustardinha, Pilar e 

Passarinho. Neste trabalho, as autoras observaram que “o mercado imobiliário 

informal na RMR funciona a partir de submercados” (LACERDA e MELO, 2009, p. 

138). Esses submercados possuem um caráter autorreferencial, ou seja, o vendedor 

de um imóvel, antes de anunciá-lo à venda, busca informação no seu entorno a 

respeito do preço praticado dos imóveis. 

 

O mercado de habitações de áreas pobres funciona a partir de 
submercados. Cada um deles corresponde a uma área pobre, onde 
os compradores, os vendedores e os inquilinos não se informam dos 
preços em outras localidades. Esses submercados são, portanto, 
mais atomizados e mais delimitados territorialmente quando 
comparados aos submercados formais, caracterizados na RMR por 
certa continuidade espacial (LACERDA & MELO, 2009, p. 137). 

 

Quadro 1.1 - Características do mercado informal de loteamentos e de assentamentos 
consolidados. 
Fonte: ABRAMO, Pedro. Favela e mercado informal: a nova porta de entrada dos 
pobres nas cidades brasileiras. Porto Alegre : ANTAC, 2009. - (Coleção Habitare, v. 10). 
p. 22. 
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Já Baltrusis (2005), em suas pesquisas, observou que a classificação e 

estruturação dos submercados do mercado imobiliário informal nas favelas de São 

Paulo vão depender da área, da localidade, ou melhor, da realidade e da dinâmica 

que se impõe. Na pesquisa que fez nas favelas de Paraisópolis e São Remo, 

Baltrusis (2005) pode identificar os seguintes submercados: O imobiliário informal de 

moradias de alvenaria com acabamento, situadas em ruas ou vielas principais; o de 

moradias de alvenaria com ou sem acabamento, localizados em áreas periféricas da 

favela; o de locação, porta de entrada para muitos na favela; e o submercado de 

imóveis comerciais, ou comerciais residenciais, que, segundo o autor, possibilita ao 

comprador a possibilidade de gerar renda. 

Para Abramo (2009), no que se refere ao solo urbano, a informalidade é algo 

que está fora do marco institucional do direito que regula o seu uso, estando nesta 

esfera o direito urbanístico, econômico, comercial, de propriedade, entre outros 

direitos civis, como bem destaca Alegria, citado por Abramo (2009, p. 55):  

 

podemos dizer que a informalidade urbana seria um conjunto de 
irregularidades em relação aos direitos: irregularidade urbanística, 
irregularidade construtiva e irregularidade em relação ao direito de 
propriedade da terra.  

 

Com relação ao mercado imobiliário informal, este também apresenta as 

irregularidades apresentadas acima, mas de acordo com Abramo (2009, p. 55), 

existem outras irregularidades que ferem o direito econômico:  

 

contratos de mercado que regulam as transações mercantis. Assim, 
o mercado informal de uso do solo é a somatória de duas dimensões 
da informalidade: a informalidade urbana e a informalidade 
econômica.  

 

No mercado imobiliário informal, as transações imobiliárias que são 

estabelecidas não possuem, na lei, no marco do direito regulatório, garantias e 

segurança de efetivação, ou seja, no caso de conflito, a sua resolução não poderá 

se dar pelos instrumentos legais de mediação e execução, como chama a atenção 

Abramo (2009). Contudo, o mercado imobiliário informal é uma realidade 

principalmente nos países latino-americanos e, apesar de ser algo novo nos estudos 
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atuais sobre o urbano, não é uma prática ou uma atividade recente3, o que configura 

a existência do que Abramo (2009) chama de “instituições” que possibilitam seu 

funcionamento, inclusive garantindo o cumprimento dos contratos estabelecidos nas 

transações imobiliárias. Tais instituições devem ser de caráter também informal, 

configuram-se numa base sustentadora, que permitem que o mercado imobiliário 

informal continue a funcionar.  

 

uma base importante que garante o funcionamento do mercado e da 
sua cadeia contratual são as relações de confiança e de lealdade 
que as duas partes contratantes estabelecem entre si; assim, os 
compradores e os vendedores, da mesma maneira que os locadores 
e locatários, depositam no outro uma relação de confiança que tem 
como base a expectativa de reciprocidade a partir de uma relação de 
lealdade entre as partes (ABRAMO, 2009, p. 57). 

 

As pesquisas de Pedro Abramo e Nelson Baltrusis, além do trabalho de 

Norma Lacerda e Julia Morim Melo, retratam esta realidade. Nos trabalhos desses 

autores ficou evidente que aqueles que compraram, venderam ou alugaram seus 

imóveis nas favelas o fizeram através da confiança no outro, e este outro, na maior 

parte das vezes, foi um amigo ou parente, ou seja, ocorre o que Abramo (2009) 

chama de personalização das relações contratuais, condição necessária para a 

existência das transações imobiliárias no mercado informal de imóveis. 

 

No caso do mercado informal e popular de solo, em que a relação de 
reciprocidade confiança-lealdade é uma das instituições fundadoras 
da possibilidade de existência da troca mercantil informal, temos a 
necessidade de uma personalização das relações contratuais. Essa 
personalização pode não ser totalmente transparente e assumir um 
caráter opaco, mas a personalização (alguém que vendeu ou alugou 
e alguém que comprou ou alugou) introduz a possibilidade da relação 
de confiança-lealdade na constituição de uma relação contratual que 
por definição é implícita (informal), isto é, não está garantida pelos 
direitos que regulam os contratos econômicos. Assim, no mercado 
informal de solo são justamente a eliminação da impessoalidade e a 
personalização da relação contratual que garantem o mecanismo de 
confiança e lealdade que permite um contrato de compra e venda ou 
locação informal (ABRAMO, 2009, citado por ABRAMO, 2009, p. 57). 

 

                                                           
3 De acordo com Abramo (2009), existem evidências de que o mercado imobiliário informal 
já existia no tempo da colônia em muitos países de colonização portuguesa e espanhola. 
Mas, foi o processo acelerado de urbanização no século XX que contribuiu de forma 
significativa para a ampliação desse mercado. 
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Outro aspecto que aparece nas pesquisas dos dois autores – Abramo e 

Baltrusis – e que está presente não só no mercado imobiliário informal, mas também 

no mercado formal de imóveis, é a questão das preferências locacionais das 

famílias. Diante da realidade em que muitas famílias se encontram, de muitas vezes 

viverem no limite de sua renda, o fator localização se torna preponderante na hora 

de decidir onde morar. Nas pesquisas de Abramo e Baltrusis, dentro de favelas, isto 

ficou muito claro. Os autores observaram que os fatores de proximidade do emprego 

e fatores de vizinhança são os principais motivos que os levam a decidir por se 

instalar em determinado lugar em detrimento de outro.  

 

Os fatores proximidade de uma eventual fonte de rendimento e os 
fatores de vizinhança são frequentemente citados como os principais 
motivos na decisão da escolha locacional dos pobres urbanos 
(ABRAMO, 2003, p. 190).  

  

Então, a localização do imóvel está diretamente ligada à possibilidade dos 

mais pobres de economizar, por exemplo, em passagens de transporte, por estar 

mais próximo do local de emprego ou da escola onde os filhos estudam. Além disso, 

também há de se considerar que, em muitos casos, o emprego ou a possibilidade de 

conseguir trabalhos temporários podem estar no próprio bairro.  Contudo, ainda há 

outros fatores que devem ser considerados. Abramo (2003, p. 199) divide os “fatores 

locacionais mais importantes na decisão residencial das famílias pobres” em três 

grupos: o primeiro está ligado à preferência por acessibilidade, que diz respeito, 

como o nome já diz, à acessibilidade à cidade, aos centros de emprego, às áreas 

melhores dotadas de infraestrutura, ao comércio e aos serviços urbanos; o segundo 

diz respeito à preferência por vizinhança. Neste caso, a presença de familiares e de 

amigos, ou seja, de uma rede social, é uma variável de total relevância na escolha 

locacional. Por último, no terceiro grupo está a preferência por estilo de vida. Nos 

seus estudos, Abramo percebeu que muitos moradores de favelas veem neste 

espaço a possibilidade de reviver ou recriar “certos elementos do cotidiano rural e/ou 

de cidades de pequeno porte, impossíveis de serem reproduzidos em outras 

localizações da metrópole” (ABRAMO, 2003, p. 205), como por exemplo, criar 

animais ou fazer uma roça no quintal ou mesmo sentar na calçada para conversar 

com os vizinhos. Ou seja, a escolha por determinado modo/estilo de vida também 

influencia nas preferências locacionais. 
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Consequentemente, esta demanda gerada por determinadas localizações 

também vai influenciar nos preços dos imóveis. O que pode ser observado em várias 

escalas, seja ela em nível de cidade: um bairro que apresente uma infraestrutura 

melhor é mais valorizado que aqueles que não possuem ou que possuem, mas é 

precária; em nível de bairro: uma rua mais calma, mais larga ou com fácil acesso, 

por exemplo, possuem imóveis mais valorizados; ou em nível de logradouro: uma 

casa, para fins de moradia, localizada em determinado ponto da rua terá seu valor 

mais elevado em relação àquela que está próxima de uma fonte de poluição, como 

um bar, uma padaria, uma ,oficina etc,  

Como se vê, o mercado imobiliário informal é algo que possui uma dinâmica 

própria e contribui diretamente para a produção do espaço urbano, já que este é 

fruto das ações sociais, políticas e econômicas de agentes que transformam a 

cidade. A interferência destes agentes pode se dar tanto pelas vias formais como 

informais, e a informalidade, principalmente no que diz respeito ao acesso ao solo e 

à moradia, tem sido recorrente no meio urbano, principalmente em países ditos em 

desenvolvimento. No Brasil, não é diferente. O processo de produção do espaço 

através de meios informais e/ou ilegais virou regra, o que se dá, em muitos dos 

casos, pela falta de políticas públicas que possam auxiliar a população de baixa 

renda no acesso à moradia. Cenário este bastante presente na realidade do bairro 

denominado Mãe Luiza, foco desta pesquisa, localizado na cidade de Natal/RN. 

Nesse sentido, a compreensão dos conceitos que perpassam a produção do espaço 

urbano – mercadoria, mais-valia, renda, valor de uso e valor de troca, espaço 

urbano, uso do solo, segregação, mercado imobiliário formal e informal e agente 

imobiliário – são de suma importância para a análise aqui pretendida.  
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2 A ÁREA DE ESTUDO E A PROBLEMÁTICA DA DINÂMICA IMOBILIÁRIA 

INFORMAL  

 

 

De topografia acentuada, mas geograficamente inserido numa das áreas 

mais bem localizadas da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, está o 

bairro de Mãe Luiza, cuja história inicia-se em meados do século XX e faz parte de 

um contexto maior ou, pode-se dizer, é resultado de eventos ocorridos em escala 

regional, nacional e por que não dizer mundial. 

Mãe Luiza surge justamente em meio a um período bastante conturbado. 

Em escala regional, podemos destacar as grandes secas que assolaram o Nordeste 

brasileiro. Este evento natural obrigou um contingente populacional significativo a 

sair de sua terra natal e se aventurar, em busca de melhoria de vida e de emprego, 

em outras regiões do país, como o Sul e o Sudeste. Outras pessoas fugiram da 

seca, indo para as principais cidades nordestinas, ou seja, para as capitais, que por 

serem cidades mais estruturadas, despertavam nos migrantes a esperança de uma 

melhor qualidade de vida.  

Em escala nacional, temos a urbanização brasileira. É no século XX que o 

Brasil experimenta um acelerado processo de urbanização, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial – evento em que Natal teve uma participação peculiar, em 

face de sua posição geográfica, por ser o melhor percurso aéreo entre a Europa e a 

América do Sul. Nesse período, o local ocupado atualmente pelo bairro Mãe Luiza 

foi ponto estratégico para a Segunda Guerra, pois abrigou um quartel, denominado 

2ª Bateria do 2º Grupo de Artilharia de Costa Motorizada, o qual, de acordo com 

Souza (2008), para facilitar o acesso dos carros de combate, abriu uma estrada, por 

cima da duna, desde a Rua Potengi, em Petrópolis, até onde hoje é a Via Costeira. 

Atualmente, essa estrada é a principal via do bairro, denominada Rua João XXIII.  

Esse evento mundial, ocorrido entre 1939 e 1945, contribuiu 

significativamente para o processo de urbanização de Natal, a partir da segunda 

metade do século XX, e a cidade passou a receber um grande número de migrantes 

vindos do interior do Estado, conforme afirma Pedro de Lima na citação abaixo: 

 

A população da cidade, que era de 55 mil habitantes em 1940, foi 
acrescida, em 1942, de mais 10 mil pessoas, só de militares norte-
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americanos. A estes se somaram militares brasileiros das três armas, 
e vindos de outros países, além de representantes estrangeiros. E 
um grande contingente de migrantes atraídos pelas possibilidades de 
realizarem negócios e de conseguir trabalho nas obras que estavam 
em andamento, ou expulsos dos sertões por causa da seca (...) a 
população passou de 55 para 85 mil habitantes (...) Em 1950, a 
população de Natal já era de 103 mil habitantes (LIMA, 2008, p. 42). 

   

Segundo Souza (2008), os migrantes vindos do interior ocuparam 

principalmente as áreas costeiras da cidade e formaram, entre as décadas de 1940 

e 1950, as favelas: Coréia, Brasília Teimosa, Vietnã, Maruim e Mãe Luiza. 

Localidades que passaram muito tempo sem o mínimo de infraestrutura e cresceram 

de forma desordenada, no que diz respeito a sua organização espacial. De acordo 

com Leitão (1978), a evolução de Mãe Luiza, em relação ao seu crescimento 

populacional e físico, passou por três fases distintas: a fase inicial de implantação, a 

fase de implantação propriamente dita e a de expansão acelerada. 

Da primeira fase, que durou do início de seu povoamento até a década de 

1950, pouco se sabe, ressalta o autor. As poucas informações que se têm foram 

obtidas através de testemunhos dos moradores mais antigos e, segundo estes, a 

ocupação do espaço onde hoje é o bairro iniciou de forma bastante lenta.  

 

A implantação das primeiras moradias se fez de maneira bastante 
lenta e assim o foi durante toda a primeira fase. Essas primeiras 
construções edificadas na comunidade de Mãe Luiza não passavam 
de uma forma primitiva de se morar (LEITÃO, 1978, p. 31). 

  

A forma primitiva de morar, a que Leitão se refere, diz respeito às condições 

de moradia e aos materiais utilizados na construção do habitat. Os primeiros 

moradores de Mãe Luiza viviam sem suas necessidades básicas atendidas, como 

energia elétrica ou água encanada, e suas casas eram construídas com materiais 

encontrados na natureza, prevalecendo a palha de coqueiro. 

Na segunda fase, Mãe Luiza experimentou um ativo crescimento 

populacional e físico, que se deu nos primeiros anos da década de 1960, durante a 

gestão do prefeito Djalma Maranhão, que exerceu o mandato por duas vezes – de 

1956 a 1959 e de 1960 a 1964. Leitão (1978) atribuiu como uma das causas desse 

crescimento o contingente populacional que Natal vinha recebendo, devido à grande 

seca que assolou o Nordeste no ano de 1958. 
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O então prefeito Djalma Maranhão viu na comunidade de Mãe Luiza o lugar 

perfeito para receber os flagelados da seca. Seu intuito era torná-la um grande 

aglomerado de população de baixa renda (LEITÃO, 1978). Assim, foram abertas 

escolas, estradas, entre outros melhoramentos. Djalma Maranhão, visando também 

ao disciplinamento urbano da área em questão, publicou no dia 25 de janeiro de 

1958, no Diário do Município, a Lei nº 794, que criou o bairro e aprovou um plano de 

loteamento, como apontou Souza (2008). O autor, inclusive, cita o artigo 2º da 

referida Lei, no qual são determinados os preços dos lotes, de acordo com a 

localização de cada um, e o artigo 5º, que trata da modalidade de pagamento destes 

lotes. 

Segundo a citação de Souza (2008), o artigo 2º diz que o aforamento dos 

lotes será concedido mediante o pagamento de emolumentos que foram dispostos 

da seguinte forma: para os lotes de esquina o preço seria de Cr$ 70,00/m² (setenta 

cruzeiros por metro quadrado); para os lotes com frente para as avenidas de 30 

metros, o preço deveria ser de Cr$ 60,00/m² (sessenta cruzeiros por metro 

quadrado); para os lotes com frente para as avenidas de 20 metros, o preço seria de 

Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros por metro quadrado) e para os lotes com frente para 

as avenidas de 12 metros, os lotes seriam repassados ao preço de Cr$ 40,00/m² 

(quarenta cruzeiros o metro quadrado). 

O artigo 5º define a aplicação do produto dos emolumentos da concessão 

dos aforamentos: 60% (sessenta por cento) desses emolumentos deveriam ser 

aplicados no Plano de Pavimentação da cidade; 20% (vinte por cento) deveriam 

constituir um fundo especial destinado ao custeio do nivelamento dos terrenos e 

calçamento das avenidas neste Plano de Loteamento, e o saldo, caso houvesse, 

nos serviços de extensão das redes de iluminação pública e de abastecimento de 

água e outras obras urbanísticas ligadas ao referido Plano; e os 20% (vinte por 

cento) restantes deveriam constituir um fundo destinado à construção do Estádio 

Municipal. 

Contudo, as fontes pesquisadas não dão indícios de que este plano de 

loteamento tenha sido executado. Inclusive, na tese de FERREIRA (1996), que 

aborda a questão do parcelamento do solo na cidade de Natal, não configura a 

existência de um loteamento em Mãe Luiza. De acordo com sua pesquisa no 

Registro de Imóveis, no período de 1946 a 1989, os bairros que sofreram 

parcelamento estão apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 2.1 – Distribuição do número de parcelamentos em Natal, segundo os bairros  
existentes em 1996 (1946 -1989)   

Número de Parcelamentos 

Zona/Bairros 
Período 

Total % 
46 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 

Zona Urbana        
Alecrim 2 16 1 - - 19 8,6 
Lagoa Seca 3 6 4 - - 13 5,9 
Petrópolis 3 2 - - - 5 2,3 
Tirol 3 13 2 - 1 19 8,6 

Total 11 37 7 0 1 56 25,3 
Zona Suburbana        
Bom Pastor - 3 3 - - 6 2,7 
Cidade da Esperança - 7 3 - 1 11 5,0 
Dix-Sept Rosado - 14 7 1 1 23 10,4 
Lagoa Nova 3 35 8 4 3 53 24,0 
Nordeste - 4 1 - - 5 2,3 
Nova Descoberta - 2 1 - - 3 1,4 
Quintas 1 10 4 - - 15 6,8 

Total 4 75 27 5 5 116 52,5 
Zona Rural I        
Candelária 1 5 1 - - 7 3,2 
Capim Macio - - 3 1 2 6 2,7 
Cidade Nova - - - 1 - 1 0,5 
Felipe Camarão - - - - 1 1 0,5 
Guarapes - - 2 - - 2 0,9 
Neópolis 1 1 1 - 1 4 1,8 
Pitimbu - - - 1 1 2 0,9 
Ponta Negra - 2 8 - 1 11 5,0 

Total 2 8 15 3 6 34 15,4 
Zona Rural II        
Igapó - - 2 - - 2 0,9 
Lagoa Azul - - 2 - - 2 0,9 
N. Srª da Apresentação - - - 2 - 2 0,9 
Pajuçara - 1 - 1 - 2 0,9 
Passagem da Vila - - - 2 - 2 0,9 
Potengi - - 3 1 - 4 1,8 
Redinha - - - - 1 1 0,5 

Total 0 1 7 6 1 15 6,8 
Total 17 121 56 14 13 221 100,0 
Fonte: Tabela adaptada pela autora, a partir da tese de doutoramento de Ferreira (2006, p. 
539). 

 

Cabe ressaltar, no que diz respeito à consolidação de Mãe Luiza, a 

contribuição do padre João Augusto da Costa Perestrello de Vasconcelos – o Padre 

Perestrello – que, formado na Alemanha, veio exilado de Portugal para o Brasil, 

devido a problemas políticos. De acordo com Souza (2008), ele foi coadjutor da 

paróquia Santa Terezinha, entre 1964 e 1965, e desenvolveu no bairro um trabalho 
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de promoção social, criando a Frente de Trabalho João XXIII e fundando o Centro 

Social João XXIII, local onde a comunidade de Mãe Luiza se reunia para discutir 

seus problemas e buscar soluções. Hoje, o Centro leva o seu nome: Centro Social 

Padre João Perestrello. A Frente de Trabalho João XXIII foi um marco no bairro, pois 

ajudou a criar nos seus moradores uma consciência comunitária (FERNANDES, 

2000; SOUZA, 2008) e, com ajuda de católicos da Alemanha e de Natal, além da 

contribuição da prefeitura, conseguiu realizar diversas obras como: a construção de 

centros sociais; de um circuito rodoviário, que interligava Aparecida e Mãe Luiza4, 

que se separavam por morros ou dunas; a construção de 10 casas populares; 

instalação de um Ambulatório Médico-Odontológico; a construção de uma creche e 

trabalhos voltados ao saneamento básico como a instalação de fossas, medidas 

visando a minimizar os problemas com o abastecimento de água e regularização do 

escoamento de águas pluviais (SOUZA, 2008). Neste contexto, pode-se considerar 

que as ações realizadas pela Frente de Trabalho João XXIII contribuíram de forma 

significativa para a terceira fase de ocupação de Mãe Luiza. 

A terceira fase, apontada por Leitão (1978), coincide com o fim do mandato 

do Governador Walfredo Gurgel, que esteve à frente do governo do Estado entre 

1966 e 1971. É neste período que a expansão de Mãe Luiza se dá de forma 

bastante acelerada, num ritmo, conforme o autor, até então nunca alcançado: 

 

A nova fase ficou evidenciada das anteriores devido a sua expansão 
transcorrer em ritmos até então nunca alcançados. Esse crescimento 
violento e desorganizado que ocorreu na comunidade de Mãe Luiza 
se deu paralelo ao fenômeno de urbanização que a cidade do Natal 
sofreu nos últimos anos. O fluxo migratório do homem do campo em 
direção a nossa cidade se processava a cada instante e de maneira 
contínua e volumosa. Atingido nesses últimos dez anos um número 
considerável de habitações inadequadas, espalhadas pela cidade. 
Contudo a comunidade de Mãe Luiza despertava uma grande 
atração perante esses novos cidadãos urbanos que encontraram, 
nessa área, as condições favoráveis para edificação do seu habitat. 
A expansão nessa fase foi eminente (LEITÃO, p. 33). 
 

O autor chama a atenção, ainda, para o fato de que em 1978 a população de 

Mãe Luiza já era de aproximadamente 12.000 habitantes, chegando a superar, na 

época, individualmente, 110 dos 150 municípios do Rio Grande do Norte. A 

comunidade, como denomina o autor, era a maior da cidade, constatação feita por 

                                                           
4 Ressalta-se que Aparecida era um bairro formado pelas ruas Guanabara, Atalaia e Saquarema e 
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uma pesquisa realizada, em 1975, por estudantes universitários integrantes do 

Projeto Rondon. A pesquisa apurou que nos arredores de Natal existiam cerca de 

10.000 casebres espalhados por mais de 30 favelas, sendo que pelo menos 2.500 

estavam em Mãe Luiza. 

Nas décadas de 1970 e 1980, de acordo com Fernandes (2000), ainda 

quando Mãe Luiza passava pelo processo de ocupações desorganizadas e 

precárias, o poder público decidiu por intervir de forma mais intensa. A prefeitura, 

tentando evitar que o bairro crescesse de maneira descontrolada, reforçou a ação 

fiscalizatória dos agentes municipais, conhecidos à época como “guardas florestais”. 

Estes eram responsáveis pelo controle das ocupações, com o discurso de evitar que 

as dunas e a vegetação que circundava o bairro fossem invadidas e, por 

consequência, degradadas.  

 

Identificados pelo cipó de broxa artesanalmente trabalhado que dava 
a sua marca registrada, eram eles quem decidiam quem ficava no 
morro e com que pedaço de chão. [...] Fiscais num período mais 
tranquilo, no qual as pessoas iam chegando e ocupando 
gradativamente o espaço, muitas vezes deixavam-se influenciar 
pelas questões de “paternalismo, dos interesses individuais”, ao 
darem seu aval para a construção das casas das pessoas 
(FERNANDES, 2000, p. 95). 

 

Foi ainda na década de 1970 que se iniciou a construção de moradias, 

casebres, na localidade do Barro Duro, um “grande campo de barro duro onde os 

‘peladeiros’ de Mãe Luiza – crianças e adultos – obtinham seu lazer” (FERNANDES, 

2000, p. 96).  

Na década de 1980, outras áreas começam a ser ocupadas, como as ruas 

Nova e Projetada e o Alto da Colina. Surgem também os motéis Caribe e Rarus, na 

entrada do bairro, onde se liga à Via Costeira, além de algumas mansões e o 

Conjunto Promorar (Figura 2.1), construído por José Agripino, quando governou o 

Estado no período de 1983 a 1986. Nesse período, o bairro ainda recebeu outras 

melhorias como a pavimentação de várias ruas e travessas, das quais as mais 

importantes foram a Rua Guanabara e Av. João XXIII, pois isso facilitou a circulação 

dos transportes públicos; a drenagem de vários pontos do bairro; a construção de 

escadarias de acesso à rua Guanabara; um muro de arrimo de 2.726 metros, cujo 

objetivo era delimitar o Parque das Dunas e evitar o deslizamento de terra sobre as 

                                                                                                                                                                                     
Camaragibe. Só veio a pertencer a Mãe Luiza em 1958, quando este bairro foi oficializado. 
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casas que foram construídas muito próximas às encostas das dunas; o prédio da 

Delegacia de Polícia; uma quadra de esporte e a pracinha. Quanto à situação 

fundiária, em 1985, 2.300 imóveis receberam do então prefeito Marcos Formiga a 

legalização de seus imóveis, através de uma carta de aforamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A década de 1990, para Mãe Luiza, foi marcada por alguns eventos 

importantes: suas vias principais foram asfaltadas; a favela do Sopapo teve seus 

barracos substituídos por 92 casas de alvenaria, dotadas de rede elétrica e 

hidráulica, as quais foram construídas em regime de mutirão, numa ação 

desencadeada pela Pastoral Operária da Arquidiocese de Natal e que teve como 

parceira a Prefeitura de Natal; e o bairro foi, em 1995, regulamentado como Área 

Especial de Interesse Social (AEIS), pela Lei nº 4.663. Esta Lei trata sobre o uso do 

solo, os limites e as prescrições urbanísticas locais, limitando o tamanho dos lotes 

em até 200 m² e o gabarito numa altura máxima de 7,5 m, em qualquer cota do 

terreno original. É interessante destacar que a iniciativa da comunidade local, 

usando da garantia constitucional da iniciativa popular de lei, foi determinante para 

que esse bairro fosse instituído como AEIS. 

 

Mãe Luiza tornou-se o primeiro assentamento da cidade com 
característica de Área de Interesse Social a apresentar ao poder 

Figura 2.1 – Local onde foi construído o Conjunto Promorar. 
Fonte: Acervo de Maria Purífica da Silva Fernandes (1983). 
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público municipal um Projeto de Lei para a regulamentação do uso 
do solo, passando a ser também a primeira área de interesse social 
da cidade com perspectiva de regulamentação (ANDRADE, citada 
por FERNANDES, 2000, p. 127). 

 

Na década de 2000, a principal intervenção urbanística sofrida pelo bairro foi 

o início da implantação de sua rede coletora de esgotos, que ainda não está em 

pleno funcionamento. 

Como se percebe, o bairro, que já possuiu várias denominações, como bem 

expõe Fernandes (2000, p.18), em um trecho de sua dissertação: “[...] Mãe Luiza, ou 

melhor, no Morro da Favela, em Aparecida, no Novo Mundo, todos nomes que 

antecederam o atual, [...]”, nasceu, assim, de ocupações. Não foi planejado, com 

ruas bem demarcadas, como Petrópolis e Tirol, que, no início do século XX, 

constituíam um bairro apenas, conhecido oficialmente como Cidade Nova, cujo 

planejamento foi realizado pelo agrimensor italiano Antônio Polidrelli. O espaço 

geográfico de Mãe Luiza é marcado por ruas sem saída, becos, vielas, ladeiras e 

escadarias, resultado de uma história que se inicia na década de 1940, quando os 

primeiros barracos erguidos no local começaram a delinear a sua atual configuração 

(Figuras 2.2, 2.3 e 2.4). 

 

 

 
Figura 2.2 – Beco na Rua Guanabara, em Mãe Luiza. 
Fonte: Acervo particular (2009). 
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Figura 2.3 – Escadaria na Rua Guanabara, em Mãe Luiza. 
Fonte: Acervo particular (2009). 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Praça de Mãe Luiza, detalhe do desordenamento 
que divide a Rua João XXIII em duas e do desnível entre elas. 
Fonte: Acervo particular (2009). 

 

 

O bairro está localizado na Região Administrativa Leste de Natal e se limita 

ao Norte com o Oceano Atlântico e o bairro de Areia Preta; ao Sul com o Parque das 

Dunas; a Leste também com o Oceano Atlântico e a Oeste com o Parque das Dunas 

e com o bairro de Petrópolis (Mapa 2.1). É uma localização bastante privilegiada, 
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pois de vários pontos do bairro é possível contemplar o mar e o verde da vegetação 

do Parque das Dunas, uma área de preservação dentro do centro urbano, que 

possui cerca de 1.172 hectares.  

 

 

 
Mapa 2.1 - Localização do bairro de Mãe Luiza, na cidade de Natal/RN. 

 

 

Segundo a Contagem Populacional 2007, realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Mãe Luiza possui 16.676 habitantes, ou seja, 

2,15% da população de Natal, que é de 774.230 habitantes. Ainda de acordo com a 

Contagem Populacional 2007, o bairro possui 4.266 domicílios, distribuídos numa 

área de 96 hectares.  A renda familiar era de 2,05 salários, segundo o Censo 2000. 

Mãe Luiza, apesar de ser um bairro de população de baixa renda, está totalmente 

integrado à cidade de Natal e possui, de certa forma, um nível razoável de 

infraestrutura urbana, conforme mostra a tabela 2.2, elaborada a partir de dados do 

Anuário Natal 2009.  
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Tabela 2.2 – Infraestrutura, serviços, equipamentos urbanos e entidades comunitárias do 
bairro de Mãe Luiza   

Infraestrutura Serviços, Equipamentos Urbanos e Entidades Comunitárias 
95% de drenagem  Quantidade  Quantidade 

 
98% de ruas 

pavimentadas 
 

Mun. Est. Part. Delegacia 
Distrital 1 

Rede de telefonia 
Escolas 1 4 3 Unidade 

Subordinada 
da Polícia 
Militar 

1 
Creches 1 - 2 

Rede de energia 
elétrica 

Transporte 
público 4 linhas em operação 

 
Feira Livre 1 

 
Posto de 
Combustível 

 
1 

Rede de abastecimento 
de água 

Unidade 
de Saúde 2 

 
Praça 
 

 
1 

Clube de 
Mães 

1 

Rede de esgotamento 
sanitário (ainda em 

implantação) 

Campo 
de Futebol 1 Conselho 

Comunitário 1 

Coleta regular de 
resíduos sólidos 

domiciliares 

Quadra 
poliesportiva 1 

Grupos de 
Idosos 
 

2 

Igrejas 
Católicas Evangélicas Casas de 

Assistência 
Social 

3 
2 8 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados do Anuário Natal 2009 e observações 
de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Vista da Rua João XXIII, com asfalto. 
Fonte: acervo particular (2009). 
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Além de tudo isso, o bairro ainda conta com um dos pontos turísticos mais 

importantes da cidade, o Farol de Natal, mais conhecido como Farol de Mãe Luiza, 

instalado numa duna, a qual faz parte da Zona de Proteção Ambiental 10 (ZPA - 10), 

ainda não regulamentada pelo Município (Figura 2.6). Mas, o que chama atenção no 

bairro é a sua peculiar situação habitacional, fundiária e urbanística. Como já foi 

ressaltado, o bairro Mãe Luiza foi criado em 1958, praticamente 20 anos após as 

primeiras ocupações, e só em 1985 é que o então Prefeito da cidade, o Sr. Marcos 

Formiga, legalizou, através das Cartas de Aforamento, 2.300 imóveis.  

 

Figura 2.6 - Localização da ZPA-10, no bairro de Mãe Luiza.  
Fonte: Imagem adaptada do banco de imagens aéreas da SEMURB - 
2006. 

 



    68 
 

  

Desse modo, Mãe Luiza é um bairro que possui mais da metade de seus 

imóveis legalizados por Cartas de Aforamento (63,48%), contudo, possui, segundo 

dados contidos no Anuário Natal 2009, quatro assentamentos precários: Sopapo, 

Barro Duro, Aparecida e Alto da Colina (Mapa 2.2), que somam cerca de 11 mil 

pessoas ocupando 2.661 domicílios localizados em favelas, conforme Tabela 2.3.  

 

 

 

 
Mapa 2.2 - Localização dos assentamentos precários em Mãe Luiza. 
Fonte: Elaborado a partir das informações do Anuário Natal 2009.  
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Tabela 2.3 – Assentamentos precários localizados no bairro de Mãe 
Luiza   

Assentamentos  
Precários 

Quantidade de Domicílios 
Número de  
Moradores 

Sopapo 349 1.396 
Barro Duro 149 596 
Aparecida 1.797 7.180 
Alto da Colina 366 1.464 
Fonte:Tabela elaborada pela autora a partir de dados do Anuário 
Natal 2009. 

 

 

Ressalta-se que tais dados podem ser questionados, uma vez que o bairro 

se apresenta bastante homogêneo quanto aos tipos de habitação. Todas as 

localidades citadas são urbanizadas, com predominância de casas de alvenaria e 

concreto. Não há uma linha, ou melhor, características que as diferencie de outras 

áreas de Mãe Luiza.  

Mas, mesmo com a quantidade de assentamentos precários que a Prefeitura 

diz existir, com a condição de bairro de baixa renda e com a Lei nº 4.663 que o 

regulamenta como AEIS, que de certa forma se torna um empecilho para quem 

deseja investir no local, com a construção de empreendimentos de maior porte, Mãe 

Luiza, nos últimos anos, vem sofrendo, nas suas bordas, bastante pressão do 

mercado imobiliário de Natal. Um exemplo é o limite da Rua Guanabara, que divide 

a área de estudo do bairro de Areia Preta. Esta borda, que é voltada para a Av. 

Governador Sílvio Pedroza, está tomada por edifícios residenciais que possuem 

apartamentos de alto valor (Tabela 2.4).  
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Tabela 2.4 – Valor dos edifícios localizados à Av. Governador Sílvio Pedroza, no bairro de  
Areia Preta   

Edifício Descrição do Apartamento Preço (R$) 

Enseada dos 
Corais 

4 suítes, 4 vagas, 3 salas, bwc, varanda, terraço, cozinha, 
401,43m², financia, piso da área social em porcelanato, coleta de 
lixo pelos fundos; Todas as suítes tem closet, vista para o mar. 

1.700.000,00 

Residencial 
Oásis 

4 suítes, 3 vagas na garagem, área útil de 254,52m², sala de estar, 
sala de jantar, closet, cozinha, copa, wc social, escritório, lavabo, 
varanda, área de serviço, dependência de empregada, piscina, 
salão de festas, condução próxima, elevador, lado da sombra, rua 
saneada, condomínio fechado. 

826.903,71 

Atlântico 
Master 

Antena coletiva, central de gás, churrasqueira, guarita, interfone, 
internet, portão eletrônico, sala de ginástica, salão de festas, 4 
quarto(s) sendo 4 suíte(s) (armários), 3 sala(s)(estar, jantar, visita), 
1 banheiro social com box área privativa: 270,00 m², varanda, área 
total: 398,00 m², dependência de empregada, área de serviço, wc 
serviço, 3 vaga(s) na garagem; condomínio: R$1.100,00. 

620.000,00 

Ed. Porto 
Salinas 

3 suítes, 3 vagas na garagem, área útil de 170m², sala de estar, 
sala de jantar, closet, cozinha, copa, escritório, lavabo, varanda, 
armário embutido, bar, área de serviço, dependência de 
empregada, piscina, condução próxima, elevador, lado da sombra, 
condomínio fechado 

700.000,00 

Fonte: Sites das Imobiliárias Abreu, ECM e Procuradoria de Imóveis (pesquisa realizada em 
27 de julho de 2010). 

 

 

 

Estes edifícios possuem mais de vinte andares e a proximidade entre eles 

acaba formando uma extensa e grande muralha ou um paredão, que impede a 

visibilidade e a ventilação (Figura 2.7). Quem passa pela Av. Governador Sílvio 

Pedroza não consegue ver boa parte de Mãe Luiza (Figura 2.8). A impressão que 

causa é de que as construções destes edifícios tenham sido autorizadas no intuito 

de esconder o aspecto de favela do bairro.  
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Dentro do contexto da cidade de Natal, Mãe Luiza está localizada, como 

chama atenção Araújo (2005), entre áreas bastante valorizadas pelo mercado 

imobiliário, onde o metro quadrado chegou a custar no bairro de Petrópolis, em 

Figura 2.7 – Vista da Rua Guanabara e do paredão formado 
pelos edifícios, localizados na Av. Governador Sílvio Pedroza, 
Areia Preta.  
Fonte: Acervo particular (2009). 
 

Figura 2.8 – Paredão de edifícios na Av. Governador Sílvio 
Pedroza, Areia Preta.  
Fonte: Acervo particular (2010). 
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2009, R$ 3.200,005. A autora observa que esse fato faz com que o bairro sofra 

alguns impactos advindos da dinâmica imobiliária: 

 

O fato da localização do bairro estar entre duas áreas de expressivo 
valor em termos de mercado imobiliário, que são o bairro de 
Petrópolis e a Via Costeira, recai sobre ele impactos sociais e físico-
ambientais em função da dinâmica do mercado imobiliário e dos 
investimentos turísticos. Tal fator levou o bairro de Mãe Luiza a ser 
conhecido pela longa e intensa luta de seus moradores, pela 
regularização dos seus terrenos e por enfrentar a pressão do poder 
público e dos especuladores imobiliários. A iniciativa resultou numa 
história de resistência que constitui parte da identidade pessoal de 
muitos de seus moradores (ARAÚJO, 2005, p. 22). 

 

O bairro de Mãe Luiza, ainda, configura no imaginário da população 

natalense como um bairro violento, reduto de criminosos. De acordo com Miranda 

(2002), foi realizada pela polícia uma pesquisa com 510 moradores de Natal e 

apurou-se que 86 entrevistados disseram evitar frequentar Mãe Luiza por ter medo 

da violência, 38 pessoas indicaram o bairro como o mais violento da cidade e 23 

pessoas afirmaram acreditar que é em Mãe Luiza que se refugiam os criminosos de 

Natal. Contudo, o autor chama a atenção para o fato de que “apenas dois dos 

entrevistados presenciaram ato de violência em Mãe Luiza” (MIRANDA, 2002 p. 

283). Miranda entende que a fama do bairro pode ser justificada pela condição de 

baixa renda de sua população; algumas famílias de Mãe Luiza vivem no limite ou 

abaixo da linha da pobreza, fator que pode desencadear a necessidade de geração 

forçada de renda, onde a criminalidade estaria presente. Contudo, em seu artigo, 

Miranda (2002) analisa a situação da seguinte forma: assaltos e roubos não são 

regras no bairro, normalmente são praticados nas praias e bairros próximos. Os 

assaltantes e ladrões de Mãe Luiza são tolerados pelos moradores do bairro por 

fazerem parte da comunidade. Para o autor, existe uma rede de proteção para o 

caso de um deles ser preso ou ter de se refugiar de policiais.  Mas não existe uma 

quadrilha e nem o controle do bairro por marginais. Porém, o que realmente é muito 

presente em Mãe Luiza é o tráfico e o consumo de drogas, fonte incontrolável de 

violência no bairro. 

 

                                                           
5 Segundo matéria denominada Investimentos na Ribeira somam mais de R$ 85 mi, 
publicada em 08 de novembro de 2009, no Jornal Tribuna do Norte. 
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O roubo e o assalto constituem as formas limites da obtenção de 
renda, constituindo, com a prostituição e possivelmente a 
mendicância, uma zona cinzenta de tolerância, aceita e integrada ao 
modo de vida local, que se expressa em uma consciência e uma 
moral particulares. Estas, por um lado reforçam os lados internos de 
coletividade como um traço particular de sua identidade; e, por outro, 
faz moradores do bairro perceberem-se excluídos, vivendo em 
dissonância com a sociedade e suas normas. [...] De fato, a única 
atividade criminosa real que ocorre de forma desenvolta no bairro é o 
tráfico e o consumo de drogas, que, se no momento podem ser 
assinalados como um desconforto e uma fonte de violência não 
controlada, no futuro podem se constituir em fator decisivo para o 
desequilíbrio no modo de vida [...] (MIRANDA, 2002, p. 284 - 285).  

 

Apesar dos problemas, Mãe Luiza, pela sua localização estratégica, chama 

a atenção do mercado imobiliário local, tanto que nos últimos acontecimentos que 

envolveram a revisão do Plano Diretor de Natal, os representantes do setor 

imobiliário tentaram pressionar e convencer a opinião pública de que a Lei nº 

4.663/95, que transformou o bairro de Mãe Luiza em AEIS é prejudicial ao mesmo, 

uma vez que o deixa de fora da valorização imobiliária e do desenvolvimento 

urbano, além de atribuir o aumento da violência, no bairro e adjacências, à 

existência de tal lei. Isso pode ser observado no artigo de Sílvio Bezerra, presidente 

do Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), intitulado O direito de 

Mãe Luiza: 

 

Dominado pelo tráfico de drogas, o bairro se transformou num gueto, 
protegido por uma lei anacrônica de “interesse social”, que beneficia 
somente os traficantes e bandidos [...] À população de Mãe Luíza foi 
negado o direito de escolher que modelo de bairro ela deseja. Se um 
bairro eternamente com casas minúsculas ou com a liberdade de 
construir conforme a condição econômica de cada um. Todos em 
Mãe Luíza só podem habitar a casa que corresponde ao seu lote, 
porque o remembramento de lotes é proibido. Caso um morador 
queira comprar o lote do vizinho para aumentar a sua casa a lei não 
permite. Desta forma, Mãe Luíza acabou ficando de fora da 
valorização imobiliária e do desenvolvimento urbano que chegaram 
para todos os bairros de Natal (BEZERRA, 2006, p. 2). 

 

 Por trás deste discurso há muitos interesses em jogo, pois Mãe Luiza está 

localizado próximo ao centro comercial da cidade e está no meio da rota turística de 

Natal, de maneira que todos os seus atributos são favoráveis para o aproveitamento 

e benefício da indústria da construção civil e empresas imobiliárias, que hoje se 

veem impossibilitadas de investir no local, devido à Lei nº 4.663/95 que não permite 
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o remembramento de lotes em mais de 200 m²  e o gabarito é limitado em 7,5 m, 

porções insignificantes para quem pretende investir em grandes empreendimentos, 

como hotéis, edifícios residenciais de luxo, condomínios, entre outros. 

Como se pode perceber, Mãe Luiza é um bairro bem visto pelo mercado 

imobiliário. Contudo, devido às suas características naturais, populacionais, 

fundiárias e de ordenamento urbano, a área de estudo parece ter uma dinâmica 

imobiliária própria, que não está dentro do que se concebe por legal. Desse modo, o 

objetivo principal desta pesquisa é analisar a dinâmica imobiliária informal em Mãe 

Luiza, dentro do contexto da valorização imobiliária da cidade de Natal/RN, e os 

fatores que contribuem para a atual configuração desse mercado no bairro. Para 

tanto foi necessário analisar de que forma se dão as transações imobiliárias no 

mercado de compra, venda e aluguel em Mãe Luiza; identificar e tipificar os agentes 

do mercado imobiliário informal, residentes ou atuantes no bairro; identificar os 

fatores externos e internos que contribuem para a prática da informalidade no 

mercado imobiliário local; analisar de que forma a infraestrutura, os serviços públicos 

e os equipamentos urbanos e os serviços gerais oferecidos no bairro contribuem 

para a valorização individual dos imóveis e identificar os motivos que levaram as 

pessoas do bairro de Mãe Luiza a morar ali. A seguir será apresentada a maneira 

como foi realizada a pesquisa. 

 

 

2.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

No intuito de alcançar os objetivos traçados, a primeira fase da presente 

pesquisa foi iniciada com um levantamento do acervo bibliográfico acerca da área 

objeto de estudo, a fim de conhecer melhor sua história e poder traçar uma linha de 

raciocínio que permitisse compreender como o bairro de Mãe Luiza, inserido em 

meio a áreas nobres, que apresentam um mercado imobiliário pautado na 

comercialização formal de imóveis, consegue desenvolver uma dinâmica imobiliária 

baseada no mercado informal. 
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Foi realizado também um levantamento cartográfico junto à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) de plantas ou mapas que 

pudessem servir de base para a realização de um mapeamento de uso e ocupação 

do solo, o qual teve como objetivo principal servir como subsídio para a 

compreensão do por que determinadas áreas do bairro são mais valorizadas que 

outras. Foi disponibilizada, pelo Departamento de Gestão do Sistema de 

Informações Geográficas (DGSIG), desta secretaria, a planta setorial da Companhia 

de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) – anexo, já que é um 

documento onde os dados são atualizados constantemente devido à necessidade de 

implantação de novos medidores de consumo de água na cidade. Esta planta 

permitiu a localização dos lotes e imóveis existentes em Mãe Luiza e o mapeamento 

dos diversos usos do solo, como a localização de praças, postos de saúde, escolas, 

ruas que são atendidas pelos serviços de transporte público e coleta de resíduos 

sólidos domiciliares, comércios em geral (mercadinhos, farmácias, padarias etc.), 

igrejas, áreas de lazer (como campo de futebol, quadras, praia), centros 

comunitários, associações, casas de assistência social, etc.  

Na segunda fase da pesquisa foram realizadas entrevistas por questionário, 

com questões abertas e fechadas junto a uma amostra representativa dos 

moradores do bairro. Foi definido, para esta pesquisa, trabalhar com os setores 

censitários de Mãe Luiza, construídos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por entender que se trata de uma metodologia aplicada por um 

renomado órgão federal, que há muito é utilizada e que pode possibilitar o 

desenvolvimento de estudos futuros, de caráter comparativo, na mesma área. Os 

setores censitários de Mãe Luiza são 13, os quais possuem uma numeração própria, 

dada pelo IBGE e que por ser muito extensa, optou-se por identificá-los pela última 

casa decimal de cada numeração. Assim os setores censitários do bairro foram 

identificados do número 36 ao 48 (Mapa 2.3).  
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Mapa 2.3 – Localização dos Setores Censitários do bairro de Mãe Luiza. 
Fonte: Elaborado a partir dos Setores Censitários do IBGE. 

 

 

 

Assim, através de cálculos estatísticos foi definida uma amostragem de 290 

domicílios, com margem de erro de 5%. Essa amostra foi dividida por estrato, que 

configura os setores censitários do bairro de Mãe Luiza. De posse desse número, foi 

realizado um sorteio das residências onde iriam ser aplicados os questionários, 

caracterizando assim uma amostragem aleatória. O sorteio foi feito utilizando-se a 

planta setorial da CAERN, cujos imóveis foram numerados, de acordo com cada 

setor. O uso desta planta facilitou bastante o trabalho, pois cada setor tinha o 

número exato de domicílios que iriam ser visitados (Tabela 2.5). Além disso, a 



    77 
 

  

vantagem da amostra aleatória é que o pesquisador fica à vontade para visitar outro 

imóvel, caso o que foi sorteado estivesse fechado, por exemplo. 

 

 

Tabela 2.5 - Amostra de domicílios por setor 
censitário de Mãe Luiza 

Setores Censitários Amostra por Setor 
36 18 
37 25 
38 21 
39 21 
40 20 
41 25 
42 24 
43 20 
44 7 
45 30 
46 30 
47 24 
48 25 

Total 290 

 

 

Os questionários, com 37 perguntas, sendo destas três abertas e 34 

fechadas, foram divididos em três partes: Perfil socioeconômico do morador de Mãe 

Luiza; Características da habitação e Percepção do morador acerca do bairro 

(Apêndice). Estes foram aplicados no período entre janeiro e março de 2010 e foram 

entrevistados os proprietários e inquilinos das residências sorteadas. Esta extensão 

de período deve-se a certas dificuldades que se apresentaram durante a pesquisa, 

como a irregularidade do terreno onde o bairro está inserido (são muitas ruas 

acidentadas, becos, vielas e escadarias que dificultam o acesso); a estação climática 

– como era verão, muitas vezes o sol forte não permitia que a aplicação dos 

questionários se estendesse além das 10 - 11 horas do dia. Aliado a isso foi 

observado que não era proveitoso o trabalho no horário vespertino, pois os 

moradores do bairro possuem o hábito de fazer a sesta após o almoço. As vezes em 

que se tentou aplicar os questionários no período da tarde, boa parte das 

residências encontrava-se fechada. 

Outro empecilho importante de ressaltar foram as constantes vistorias da 

polícia no bairro. Algumas vezes os policiais solicitaram que a equipe de 

pesquisadores se retirasse do local onde estavam aplicando os questionários, pois 

ali seria alvo de diligências em busca de apreensão de drogas e traficantes e ficaria 



    78 
 

  

perigoso permanecer na localidade. Isso ocorria em plena luz do dia. Dessa forma, a 

equipe só retornava ao local dias depois, quando a situação parecia estar 

normalizada. As investidas policiais se davam principalmente nos locais 

considerados mais perigosos do bairro. Como Mãe Luiza possui muitas ruas de 

difícil acesso, quem comercializa drogas acaba procurando estes locais para se 

esconder e ficar mais “protegido” da polícia.   

Paralelamente à aplicação dos questionários foi sendo realizado o 

levantamento de uso e ocupação do solo do bairro. Para este levantamento foi 

utilizada a planta setorial da CAERN e, à medida que se ia visitando as ruas, 

anotava-se na planta o tipo de uso que existia ali. Foram levantados principalmente 

os usos residencial, comercial e de serviços, assim como a localização de postos de 

saúde, escolas, ruas que são atendidas pelos serviços de transporte público e coleta 

de resíduos sólidos domiciliares, igrejas, delegacias, centros comunitários, áreas de 

lazer, associações e casas de assistência social.  

A aplicação dos questionários teve como foco a obtenção de informações 

que possibilitasse traçar o perfil socioeconômico dos moradores de Mãe Luiza, 

conhecer as características edilícias dos imóveis, identificar os tipos de transações 

imobiliárias que se dão, de forma mais evidente, e os agentes imobiliários que atuam 

em Mãe Luiza. Bem como, entender ou pelo menos conhecer os motivos pelos quais 

as pessoas moram ou escolheram morar em Mãe Luiza e identificar os principais 

problemas do bairro.  

A terceira fase da pesquisa constituiu-se da tabulação dos dados, realizada 

na planilha do Excel 2007; da elaboração das tabelas e gráficos e da elaboração do 

mapa de uso e ocupação do solo de Mãe Luiza, a fim de utilizá-los como subsídios 

de análise dos dados e resultados obtidos na pesquisa de campo. Deste modo, de 

posse de tais informações e instrumentos, foi possível ter uma dimensão de como se 

processa a dinâmica imobiliária local, a qual será apresentada no capítulo seguinte.   

Cabe ressaltar que a produção do texto da dissertação permeou todas as fases da 

pesquisa. 
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3 A DINÂMICA IMOBILIÁRIA EM MÃE LUIZA  

 

 
Este capítulo tem por objetivo principal analisar, a partir da leitura dos dados 

obtidos, o perfil da dinâmica imobiliária no bairro de Mãe Luiza. Para tanto, faz-se 

necessária a apresentação desses dados. Iniciaremos traçando o perfil 

socioeconômico da amostra, depois apresentaremos os dados referentes às 

característica edilícias e fundiárias dos imóveis, para, por fim, analisarmos os dados 

referentes à percepção do morador acerca do bairro. 

 

 

3.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

No Brasil e também na América Latina, a informalidade urbana não se trata 

mais de um conjunto de casos isolados, mas de um padrão que cresce cada vez 

mais, principalmente quando se trata do mercado imobiliário informal. Apesar de não 

ser uma prática restrita aos pobres, a informalidade se dá principalmente nas 

camadas de menor poder aquisitivo, que acabam se autossegregando em locais, 

muitas vezes, de alta vulnerabilidade ambiental ou de difícil acesso. Com base em 

autores como Edésio Fernandes, Nelson Baltrusis, Pedro Abramo e outros, que há 

muito estudam e observam as questões do urbano, entendemos que, para poder 

compreender a existência de um mercado imobiliário informal de imóveis, dentro do 

bairro de Mãe Luiza, faz-se necessário primeiramente traçar o perfil socioeconômico 

de seus moradores.  

A leitura desses dados servirá para fazermos uma ponte entre a teoria e a 

realidade; servirá para mostrar os fatores que contribuem para que a dinâmica 

informal de imóveis seja tão expressiva dentro de um bairro que está inserido numa 

área de alta valorização imobiliária, na cidade do Natal. Deste modo, analisaremos a 

seguir a idade; o sexo; o lugar de origem; o grau de instrução; a renda familiar; o 

estado civil; se possui filhos e onde estes estudam; a ocupação; a localização do 

trabalho e quais os meios de locomoção utilizados para chegar ao emprego. 
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3.1.1 Idade 

 

 

Com relação à idade dos entrevistados, foi possível observar que a amostra 

é composta de pessoas consideradas maduras. A faixa etária predominante, cerca 

de 25% da amostra, está entre 40 e 49 anos. Observa-se ainda que se destacam 

aqueles que possuem entre 65 e 69 anos (11%) e os que possuem entre 25 e 29 

anos (9,7%). Estes dados são perfeitamente compreensíveis, uma vez que a 

população que respondeu ao questionário, na sua maioria, é de aposentados ou 

donas de casa (Tabela e Gráfico 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Faixa etária dos entrevistados 
Faixa etária Abs. % 

De 15 a 19 anos 6 2,1 
De 20 a 24 anos 17 5,9 
De 25 a 29 anos 28 9,7 
De 30 a 34 anos 24 8,3 
De 35 a 39 anos 23 7,9 
De 40 a 44 anos 36 12,4 
De 45 a 49 anos 35 12,1 
De 50 a 54 anos 17 5,9 
De 55 a 59 anos 24 8,3 
De 60 a 64 anos 27 9,3 
De 65 a 69 anos 32 11,0 
Acima de 70 anos 21 7,2 
Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.1 - Faixa etária dos entrevistados 

 

 

3.1.2 Sexo 
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A população entrevistada é formada, na sua maioria, por pessoas do sexo 

feminino (73,4%); apenas 26,6% dos entrevistados são do sexo oposto. Esta 

situação é explicada pelo fato de que os questionários foram aplicados durante o 

dia, na sua grande parte pela manhã, horário em que o chefe da família geralmente 

se encontra trabalhando e que as mulheres exercem sua função de dona de casa, 

as quais representam 40,4% do universo feminino e 64,7% daqueles que declararam 

não trabalhar.  

 

Tabela 3.2 – Pessoas entrevistadas por sexo 
Sexo Abs. % 

Feminino 213 73,4 
Masculino 77 26,6 
Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.2 - Pessoas entrevistadas por sexo. 

 

 

3.1.3 Lugar de origem 

 

 

Com relação à nacionalidade dos entrevistados, 100% declararam serem 

brasileiros. Quanto à naturalidade, percebe-se que 52,1% são natalenses; 39,31% 

são naturais de outra cidade do Rio Grande do Norte e apenas 8,28% são de outros 

Estados; 0,34% não quis responder (Tabela e Gráfico 3.3).  
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Tabela 3.3 – Naturalidade dos entrevistados 
Naturalidade Abs. % 

Natalenses 151 52,10 
Interior 114 39,31 
Outro Estado 24 8,28 
NR 1 0,34 
Total 290 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que o número de pessoas provenientes do interior do Rio 

Grande do Norte é bastante significativo, fato visivelmente relacionado à origem do 

bairro, já apresentada no início deste trabalho, em que pessoas provenientes do 

interior do Estado, fugidas da seca, se dirigiam à capital em busca de uma melhor 

qualidade de vida. 

 

 

3.1.4 Grau de instrução 

 

 

Com relação ao grau de instrução, percebe-se que há, no bairro de Mãe 

Luiza, uma parcela considerável de não alfabetizados, mesmo considerando que a 

maior parte dos entrevistados já passou pelo ambiente escolar. De acordo com os 

dados da tabela e do gráfico abaixo, pelo menos metade dos entrevistados (53,8%) 

cursou o ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Sendo que, deste percentual, 

34,5% fizeram apenas o Ensino Fundamental I, que corresponde a, pelo menos, 

cinco anos de estudo, como regulamenta a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB).  

 
Gráfico 3.3 – Naturalidade dos entrevistados. 
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Tabela 3.4 – Grau de Instrução dos entrevistados 

Escolaridade % 
Sexo 

Abs. 
Feminino Masculino 

Não Alfabetizado 16,50 39 9 48 
Ensino Fundamental I 34,50 76 24 100 
Ensino Funfamental II 19,30 42 14 56 
Ensino Médio 23,80 45 24 69 
3° Grau incompleto 2,10 2 4 6 
3° Grau 1,70 4 1 5 
Pós-Graduação 1,00 2 1 3 
NR 1,00 3 0 3 
Total 100 213 77 290 

 

 

 
Gráfico 3.4 – Grau de Instrução dos entrevistados. 

 

 

3.1.5 Estado civil 

 

 

Tabela 3.5 – Estado civil dos entrevistados 
Estado civil Abs. % 

Casado 169 58,3 
Solteiro 84 29,0 
Divorciado 13 4,5 
Viúvo 22 7,6 
Outro 1 0,3 
NR 1 0,3 
Total 290 100,0 

 

 



    84 
 

  

 
Gráfico 3.5 – Estado civil dos entrevistados. 
 

O gráfico 3.5 mostra que mais da metade da amostra, quase 60%, é 

composta por pessoas que se declararam casadas, enquanto a outra metade se 

divide entre solteiros, divorciados, viúvos e outros. Aqui o número maior é de 

pessoas solteiras (29%). Contudo, fazendo uma análise do número de casados, 

solteiros, divorciados, viúvos e outros, a partir da natureza da habitação (Tabela e 

Gráfico 3.6), percebe-se que o percentual de casados é bem maior entre aqueles 

que moram em casa própria. Os que moram em imóveis alugados também 

apresentam um percentual maior de casados, porém, o número de pessoas solteiras 

praticamente se iguala ao de casadas. Já os moradores de imóveis cedidos são, na 

sua maioria, solteiros.  

 

Tabela 3.6 – Estado civil dos entrevistados por natureza da 
habitação 

Estado civil 
Próprios Alugados Cedidos 

Total % 
Abs. % Abs. % Abs. % 

Casados 151 61,4 13 44,8 5 33,3 169 58,3 

Solteiros 65 26,4 12 41,4 7 46,7 77 26,6 

Divorciado 12 4,9 0 0 1 6,7 13 4,5 

Viúvo 17 6,9 3 10,3 2 13,3 22 7,6 

Outro 0 0 1 3,45 0 0 1 0,34 

NR 1 0,4 0 0 0 0 1 0,34 

Total 246 100 29 100 15 100 290 100,0 
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Gráfico 3.6 – Estado civil dos entrevistados por natureza da habitação. 
 

 

3.1.6 Filhos 

 

 

Ao serem perguntados se possuem filhos, cerca de 88,62% dos 

entrevistados responderam de forma positiva. Inclusive, no grupo de solteiros, 70% 

deles também possuem filhos (Gráfico 3.7). Quanto ao local onde os filhos estudam, 

percebe-se, através do gráfico 3.8, que o maior número frequenta escolas do bairro 

ou de bairros da mesma Zona Administrativa onde Mãe Luiza está inserido. 

Somando estes percentuais, são cerca de 53% daqueles que estudam.  

 

Tabela 3.7 – Porcentagem de filhos entre casados, solteiros, divorciados, viúvos e outros 

Estado civil 
Filhos Filhos 

Sim Não NR Total Sim Não NR 
Casado 163 6 0 169 96% 4% 0 
Solteiro 59 24 1 84 70% 29% 1 
Divorciado 13 0 0 13 100% 0% 0 
Viúvo 20 2 0 22 91% 9% 0 
Outro 1 0 0 1 100% 0% 0 
NR 1 0 0 1 100% 0% 0 

Total 257 32 1 290 257 32 1 

 

 
Gráfico 3.7 – Porcentagem de filhos entre casados, solteiros, divorciados, 
viúvos e outros. 
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Tabela 3.8 – Local onde os filhos dos entrevistados 
estudam 

Bairro que os filhos estudam Abs. % 
No bairro 106 41,2 
Outro bairro da Zona Leste 31 12,1 
Zona Oeste 7 2,7 
Zona Sul 14 5,4 
Zona Norte 3 1,2 
Não estudam 91 35,4 
Fora de Natal 5 1,9 
Total 257 100,0 

 

Gráfico 3.8 – Local onde os filhos dos entrevistados estudam. 
 

 

3.1.7 Ocupação dos entrevistados 

 

 

Tabela 3.9 – Profissões 
Atividade Profissional dos Entrevistados Abs. % 

Serviços com pouca especialização (manicure, copeiro, montador de móveis, 
artesã, comerciante, comerciário, ajudante de carga e descarga, assistente 
administrativo, operador de caixa, autônomo, barman, auxiliar de cozinha, 
costureira, diarista, eletricista, higienizadora, doméstica, garçom, pedreiro, 
jardineiro, lavadeira, mecânico, merendeira, motoboy, motorista, passadeira, 
pedreiro, pescador, pintor, porteiro, segurança, serviços gerais, telefonista, 
varredor, vendedor e vigilante) 
 

133 45,9 

Serviços com maior especialização (agente de saúde, auxiliar de enfermagem, 
cabeleireiro, condutor socorrista do SAMU, enfermeiro, funcionário público, militar, 
músico, gerente comercial, pedagoga, professor, protético, recepcionista, técnico 
em enfermagem) 
 

22 7,6 

Aposentado 
 

39 13,4 
Dona de casa 
 

85 29,3 
Desempregado 
 

8 2,8 
NR 
 

3 1,0 

Total 290 100 
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Gráfico 3.9 – Profissões. 

 

A tabela e o gráfico 3.9 mostram que a maior parte dos entrevistados, cerca 

de 46%, possuem ocupações que não requerem grande especialização profissional. 

Dentre estas ocupações estão as de manicure, copeiro, montador de móveis, artesã, 

comerciante, comerciário, ajudante de carga e descarga, assistente administrativo, 

operador de caixa, autônomo, barman, auxiliar de cozinha, entre outros. Já a 

quantidade de pessoas que assumem profissões que exigem um grau maior de 

especialização é relativamente baixa. Estas estão em torno de 8%. O que se 

destacou na amostra foi a quantidade de aposentados (13,4%) e de donas de casa 

(29,3%). Os que se declararam desempregados são apenas 2,8%. Apenas 1% não 

quis responder à questão. 

 

 

3.1.8 Localização do trabalho 

 

 

Ao analisar os dados da tabela e gráfico 3.10, percebe-se que daqueles que 

trabalham, a parcela mais significativa (42,0%) possui ocupação no próprio bairro; 

28,0% trabalha em outro bairro da Zona Leste, nas proximidades de Mãe Luiza; 

18,5% na Zona Sul; 4,5% em bairros localizados na Zona Oeste; 1,9% na Zona 

Norte; outros 1,9% em outra cidade do Estado e os demais, cerca de 2,0% disseram 

trabalhar em toda a cidade ou na grande Natal; apenas 1,3% não  respondeu à 

questão.  
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Tabela 3.10 – Local onde trabalha 
Onde trabalha Abs. % 

No bairro 66 42,0 
Outro bairro da ZL 44 28,0 
Zona Oeste 7 4,5 
Zona Sul 29 18,5 
Zona Norte 3 1,9 
Interior 3 1,9 
Grande Natal 2 1,3 
Toda cidade 1 0,6 
NR 2 1,3 
Total 157 100,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.10 Meios de locomoção 

 

 

De acordo com a tabela e o gráfico 3.11, daqueles que trabalham, 48,4% 

fazem uso do transporte público para chegar ao trabalho; 26,1% vão à pé para o 

local onde trabalham; 12,7% trabalham no próprio imóvel; 4,5% vão de carro; 3,8% 

vão de moto; 2,5% utilizam a bicicleta para ir ao trabalho e 1,9% preferiu não 

responder. Percebe-se que, somando-se aqueles que vão ao trabalho a pé, os que 

vão de bicicleta e os que trabalham no próprio imóvel, cerca de 41,4% das pessoas 

que trabalham praticamente não têm custo com transporte público ou combustível 

para ir ao emprego, o que significa um percentual de 22,4% dos entrevistados, ou 

seja, em torno de 65 pessoas. Esse percentual é bastante significativo, pois apenas 

13 pessoas – 4,5% do universo amostral – possuem veículo motorizado, do tipo 

moto ou carro, e 76 (26,2%) dependem do transporte coletivo.  

 

 

 
Gráfico 3.10 – Local onde trabalha. 
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Tabela 3.11 – Meios de locomoção utilizados para 
ir ao trabalho 

Locomoção ao Trabalho Abs. % 
Transporte público 76 48,4 
Carro 7 4,5 
Moto 6 3,8 
Bicicleta 4 2,5 
A pé 41 26,1 
Trabalha no próprio 
imóvel 20 12,7 

NR 3 1,9 
Total 157 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.11 – Meios de locomoção utilizados para ir 
ao trabalho. 

 

 

3.1.11 Renda familiar 

 

 

Quanto aos rendimentos dos entrevistados, partindo da análise da tabela 

3.12, percebe-se que a renda familiar predominante está entre um e dois salários 

mínimos (68,3% dos entrevistados); 14,8% das famílias sobrevivem com menos de 

um salário mínimo; 12,1% percebem de 3 a 4 salários mínimos e apenas 1,4% 

contam com mais de quatro salários mínimos; 3,4% preferiram não declarar sua 

renda.  
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Tabela 3.12 – Renda familiar dos entrevistados 
do bairro de Mãe Luiza 

Renda familiar Abs. % 
Menos de 1 SM 43 14,8 
De 1 a 2 SM 198 68,3 
De 3 a 4 SM 35 12,1 
Acima de 4 SM 4 1,4 
NR 10 3,4 
Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.12 – Renda familiar dos entrevistados do bairro de Mãe Luiza. 
 

Como se constata, através do universo amostral, Mãe Luiza é formado por 

pessoas de baixa renda: parcela significativa percebe menos de um salário mínimo, 

fato que se reflete, como poderá ser visto mais adiante, nas condições habitacionais 

existentes no bairro, no que se refere ao estado de conservação, às características 

edilícias e à regularização dos imóveis. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS 

 

 

A caracterização das habitações se mostra de suma importância, uma vez 

que esse quesito influencia diretamente no valor dos imóveis, sejam eles negociados 

no mercado imobiliário formal ou informal. Sendo assim, a pesquisa de campo que 

foi realizada, como apresentado anteriormente, em 290 domicílios evidenciou que 

95,9% desses são constituídos de casas e 4,1% são sobrados (Figura 3.1), ou seja, 

edificações com dois ou mais pavimentos. Quanto à natureza da habitação, quase 

80,0% do universo amostral é composto por imóveis próprios (Tabela e Gráfico 

3.13). 
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Figura 3.1 – Sobrados localizados na ladeira de Mãe Luiza  (R. 
João XXIII). 
Fonte: Acervo particular (2009). 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Sobrados localizados em frente ao Motel Rarus, 
em Mãe Luiza. 
Fonte: Acervo particular (2010). 
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Figura 3.3 – Sobrado localizado na R. João XXIII. 
Fonte: Acervo particular (2009/ 2010). 

 

 

Tabela 3.13 – Natureza dos imóveis pesquisados 
Natureza da habitação Abs. % 

Própria 231 79,7 
Alugada 42 14,5 
Cedida 15 5,2 
NR 2 0,7 
Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.13 – Natureza dos imóveis pesquisados. 

 

 

Observou-se que, diferentemente da pesquisa de Leitão (1979), que mostrou 

que no início da povoação de Mãe Luiza as habitações eram feitas de materiais 

encontrados na natureza, como palhas de coqueiro, atualmente, as casas no bairro 

são construídas de alvenaria e concreto (Figura 3.4). Foi o que revelou a presente 
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pesquisa (Tabela e Gráfico 3.14): 100% dos imóveis visitados são de alvenaria 

(Figura 3.5); 88,6% possuem acabamento (Figura 3.6) e 11,4% deles não possuem 

acabamento. Quanto ao estado de conservação, percebeu-se que boa parte das 

habitações apresenta-se em um estado de bom a regular (Figura 3.7). Apenas, em 

torno de 4,0% estão num estado de ruim a péssimo (Figura 3.8). 

 

 
Figura 3.4 – Os imóveis em Mãe Luiza são, na sua maioria, de 
alvenaria e concreto. 
Fonte: Acervo particular (2009). 

 

 

Tabela 3.14 – Estado de conservação dos 
imóveis visitados 

Estado de conservação Abs. % 
Bom 195 67,2 
Regular 82 28,3 
Ruim 11 3,8 
Péssimo 1 0,3 
NR 1 0,3 
Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.14 – Estado de conservação dos imóveis visitados. 
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Figura 3.5 – Imóveis em Mãe Luiza de alvenaria e concreto. 
Fonte: Acervo particular (2010). 

 

 

 

 
Figura 3.6 – Imóveis em Mãe Luiza com acabamento. 
Fonte: Acervo particular (2010). 
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Figura 3.7 – Imóveis em bom estado de conservação. 
Fonte: Acervo particular (2009). 

 

 

 
Figura 3.8 – Imóvel em mau estado de conservação. 
Fonte: Acervo particular (2009). 

 

No que diz respeito ao uso do imóvel, ficou evidente que Mãe Luiza é um 

bairro eminentemente habitacional (Gráfico 3.15). Dos imóveis visitados, mais de 

80% servem apenas de moradia. Os outros, quase 20%, além de servir de moradia, 

possuem algum tipo de comércio ou serviço, do tipo mercearia, salão de beleza, lan 

house, lanchonete, bar, armarinho etc (Figura 3.9). Ressalte-se que estes, 
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normalmente, estão localizados nas vias principais do bairro, como as ruas João 

XXIII e Guanabara (Mapa 3.16). 

 

 
Figura 3.9 – Imagem de imóveis com comércios, na Rua João 
XXIII. 
Fonte: Acervo particular (2010). 

 

 

Tabela 3.15 – Uso dos imóveis visitados 

Uso do imóvel Abs. % 

Apenas moradia 242 83,4 

Moradia e comércio 41 14,1 

Moradia e serviços 7 2,4 

Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.15 – Uso dos imóveis visitados 

                                                           
6 Foram consideradas na elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do Solo apenas ruas que 
apresentavam uma concentração maior de imóveis com comércio e serviços. 
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Mapa 3.1 - Uso e Ocupação do Solo de Mãe Luiza, Natal /RN. 
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Quanto à divisão interna dos imóveis, de acordo com a tabela 3.16, a média 

de cômodos por habitação em Mãe Luiza é de quatro a seis, o que representa 

63,4% da amostra. Estes, em média, possuem sala, banheiro, cozinha e quarto. 

Contudo, é visível que também existem alguns imóveis com apenas dois cômodos e 

outros (4,5%), com mais de onze. Dentro deste percentual existe um imóvel com 19 

cômodos: cinco salas, cinco banheiros, duas áreas de serviços, cinco quartos, uma 

cozinha e uma garagem. Este imóvel fica localizado na divisa entre Mãe Luiza e 

Petrópolis. Segundo o proprietário, a casa está avaliada em 300 mil reais. 

 

Tabela 3.16 – Quantidade de cômodos dos imóveis visitados 
Número de cômodos Abs. % 
De dois a três cômodos 13 4,5 
Quatro cômodos 53 18,3 
Cinco cômodos 68 23,4 
Seis cômodos 63 21,7 
Sete cômodos 39 13,4 
Oito cômodos 30 10,3 
Nove cômodos 11 3,8 
Dez ou mais cômodos 13 4,5 
Mais de onze 13 4,5 
Total 290 100 

 

 

 
Gráfico 3.16 – Quantidade de cômodos dos imóveis visitados 

 

 

3.3 TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

 

 

Neste item, vamos dividir a análise entre imóveis próprios ou cedidos e 

imóveis alugados, já que a dinâmica entre estas categorias apresentam 

diferenciações que precisam ser consideradas. 
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 3.3.1 Imóveis próprios ou cedidos 

 

 

Tabela 3.17 – Tempo em que os imóveis foram adquiridos ou ocupados 
Ano que adquiriu o imóvel Abs. % 

Década de 40 2 0,8 
Década de 50 1 0,4 
Década de 60 24 9,7 
Década de 70 36 14,6 
Década de 80 34 13,8 
Década de 90 38 15,4 
Depois de 2000 61 24,7 
NR 51 20,6 
Total 247 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.17 – Tempo em que os imóveis foram adquiridos ou ocupados 

 

Percebe-se, a partir da leitura da tabela e gráfico 3.17, que a dinâmica 

imobiliária em Mãe Luiza inicia-se na década de 40, dados validados pela já 

apresentada historiografia do bairro. Vê-se que esse processo vai se intensificando 

com o passar do tempo, havendo uma pequena queda na década de 1980. Contudo, 

os dados mais expressivos são após o ano 2000, quando 24,7% dos imóveis 

próprios ou cedidos foram adquiridos ou ocupados nesse período, caracterizando-se 

aí uma maior comercialização ou transação de imóveis em detrimento das décadas 

anteriores.  

Os dados referentes a como os proprietários adquiriram seus imóveis 

apresentam uma peculiaridade interessante: apenas uma residência foi adquirida 

através de imobiliária, o que representa 0,4% dos imóveis próprios ou cedidos. A 

maior parte destes, 63,2%, foi negociada diretamente com os proprietários 



    100 
 

  

anteriores. Os demais imóveis dividem-se entre posse, doação, herança, troca e 

imóvel cedido (Tabela e Gráfico 3.18). Vale salientar que as transações de troca se 

deram no próprio bairro. É o caso de uma moradora, de 63 anos, da Rua Atalaia. Ela 

resolveu trocar sua casa com uma conhecida (a Srª Benedita), porque sua 

residência ficava muito distante da rua principal e como a outra queria uma casa um 

pouco maior, elas entraram em acordo e fizeram a troca dos imóveis. 

 

Tabela 3.18 – Forma que adquiriu o imóvel 
Como adquiriu o imóvel Abs. % 

Imobiliária 1 0,4 
Com proprietário 156 63,2 
Posse de terreno 15 6,1 
Herança 19 7,7 
Doação 21 8,5 
Troca 11 4,5 
Emprestado 15 6,1 
NR 9 3,6 
Total 247 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.18 – Forma como adquiriu o imóvel 
  

Quanto à condição de pagamento, chama a atenção, no gráfico 3.19, o fato 

de que 57,1% dos imóveis foram pagos à vista e em 27,1% das transações não 

houve pagamento em dinheiro. Confrontando estes dados com a forma como se 

adquiriu os imóveis, vê-se que esse número, de 27,1%, é correspondente à soma 

dos percentuais de imóveis que foram adquiridos através de trocas, doações, 

heranças ou posses, que é de aproximadamente 27%. Contudo, percebe-se que 

houve também pagamentos parcelados e até financiamento, embora este seja um 

número quase que irrisório. 
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Tabela 3.19 – Condição de pagamento do imóvel 
Forma de pagamento do imóvel Abs. % 

À vista 141 57,1 
Financiado 2 0,8 
Parcelado 11 4,5 
Não houve pagamento em dinheiro 67 27,1 
Emprestado 15 6,1 
NR 11 4,5 
Total 247 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.19 – Condição de pagamento do imóvel 
 

As transações imobiliárias, no que se refere à documentação que garante a 

posse da casa, não são fatores de preocupação entre os negociadores, ou seja, 

entre o comprador e o vendedor. O gráfico 3.20 mostra bem esta realidade. 

Percebe-se um percentual bastante elevado de acordos verbais, em torno de 22%. 

Alguns tiveram a preocupação de emitir um simples recibo particular, outros até 

firmaram um contrato, porém não houve registro em cartório algum. O percentual de 

40,1% de imóveis cuja transação imobiliária foi registrada em cartório engloba os 

registros realizados em cartório de imóveis e em outros cartórios.  

 

Tabela 3.20 – Transações imobiliárias 
Transação imobiliária Abs. % 

Contrato de compra/venda registrado em cartório 99 40,1 
Contrato de compra/venda sem registro em cartório 16 6,5 
Recibo particular 17 6,9 
Acordo verbal 55 22,3 
Sem transação imobiliária 31 12,6 
NR 29 11,7 
Total 247 100,0 

 



    102 
 

  

 
Gráfico 3.20 – Transações imobiliárias 
 

Como se pode ver no gráfico 3.21, apenas 19,8% dos imóveis próprios ou 

cedidos possuem escritura pública; 24,3% possuem escritura particular; 6,1% não 

possuem documentação alguma e 42,9% possuem carta de aforamento, um 

documento expedido pela Prefeitura e entregue aos ocupantes de terrenos 

apossados, garantindo a estes a posse definitiva sobre o imóvel ou sobre a terra. Na 

ocasião da aplicação dos questionários, muitos dos entrevistados declararam que ao 

vender ou comprar o imóvel, este documento – a carta de aforamento (Figura 3.10) – 

era simplesmente repassado do vendedor para o comprador, sem nenhuma 

preocupação em oficializar a questão, frente aos órgãos públicos. 

 

Tabela 3.21 – Documentação do imóvel próprio ou cedido 
Documentação do imóvel Abs. % 

Escritura pública 49 19,8 
Escritura particular 60 24,3 
Carta de aforamento 106 42,9 
Sem documentação 15 6,1 
NR 17 6,9 
Total 247 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.21 – Documentação do imóvel próprio ou cedido 
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Figura 3.10 – Carta de aforamento dada pelo Município de Natal a um morador de Mãe 
Luiza. 
Fonte: Acervo particular (2010). 

 

Em relação ao preço dos imóveis, há uma variação muito grande. Existem 

imóveis de R$ 2.000,00 até R$ 300.000,00. Fazendo uma análise do Mapa 3.2 

(Valores dos imóveis pesquisados do bairro de Mãe Luiza), podemos perceber que 

pelo menos metade dos imóveis apresenta valores abaixo de 50 mil reais, mas 

também existem habitações acima desse valor. Contudo, ficou claro, os imóveis que 

aparecem mais valorizados estão, normalmente, inseridos nas bordas ou vias mais 

pressionadas pelo mercado imobiliário. Como exemplo, temos algumas residências 

localizadas na Rua João XXIII, na Rua Guanabara e na Rua Desembargador 

Benício Filho, limite do bairro com Petrópolis. Esta, em particular, como já foi 

exposto, está estimada em R$ 300.000,00, de acordo com o seu proprietário. 

Percebe-se, assim, que a dinâmica imobiliária de Mãe Luiza está em 

consonância com o mercado imobiliário formal, em que o fator localização do imóvel 

é de extrema relevância para se definir o preço de um imóvel. Fazendo uma 

comparação entre os mapas de Uso e Ocupação do solo e o de Valor dos Imóveis, 

podemos perceber isso claramente.  Os imóveis mais valorizados estão justamente 

nas ruas e avenidas mais importantes do bairro, principalmente no corredor de 

ônibus coletivo, que se dá pela Avenida João XXIII e Rua Guanabara. 
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Mapa 3.2 - Valores dos Imóveis Pesquisados do Bairro de Mãe Luiza. 
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3.3.2 Imóveis alugados 

 

 

No que se refere aos imóveis de aluguel, os dados revelaram que 97,7% dos 

inquilinos negociaram o aluguel do imóvel diretamente com os proprietários, 

enquanto apenas 2,3% tiveram como mediador um parente. Com relação à 

documentação referente ao compromisso de aluguel, percebe-se, através do gráfico 

abaixo, que 58% dos inquilinos apenas se comprometeram verbalmente em honrar 

com suas responsabilidades perante o imóvel do locador; outros 42% firmaram 

algum tipo de contrato, seja ele com ou sem registro em cartório, mas, ainda, os 

contratos sem registro sobressaem. Cabe ressaltar, mais uma vez, que esse registro 

significa apenas o reconhecimento de uma assinatura. 

 

Tabela 3.22 – Documentação do imóvel de aluguel 
Compromisso de aluguel Abs. % 

Contrato registrado em cartório 3 7,0 
Contrato sem registro em cartório 15 35,0 
Verbal 25 58,0 
Total 43 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.22 – Documentação do imóvel de aluguel 

  

 Quanto ao valor dos aluguéis, estes estão entre R$ 80,00 e R$ 400,00. Fato 

interessante de se observar é que o valor do aluguel não só vai depender das 

características da habitação, mas a localização, em muitos casos, é fator 

preponderante na hora de negociar o preço, mesmo que o imóvel não apresente 
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características edilícias condizentes com a necessidade da família que o pleiteia. Por 

exemplo, o imóvel que tem aluguel de R$ 400,00 está localizado na Rua João XXIII, 

a principal artéria do bairro. Contudo, a habitação possui apenas seis cômodos, 

sendo eles: sala, cozinha, quarto, varanda, banheiro e área de serviço. Já o imóvel 

de aluguel de R$ 80,00 localiza-se na Rua Atalaia, possui cinco cômodos: dois 

quartos, cozinha, banheiro e varanda. Infere-se, assim, que o fator localização se 

sobrepõe ao fator qualidade da habitação. 

Um dado importante de se ressaltar é o tempo em que um imóvel alugado 

passa ocupado. De acordo com o gráfico abaixo, podemos inferir que o mercado 

imobiliário de imóveis de aluguel em Mãe Luiza é bastante dinâmico, ou seja, a 

maioria dos inquilinos, quase 70%, não passa mais do que dois anos num imóvel. 

Os outros 30% já estão há mais de dois anos morando no mesmo imóvel. Porém, 

dentro deste percentual, apenas 11,6%, ou seja, cinco inquilinos ocupam a mesma 

residência há mais de cinco anos. 

 

Tabela 3.23 – Tempo de moradia no imóvel alugado 
Tempo que mora no imóvel alugado Abs. % 

Até um ano 22 51,2 
De 1 a 2 anos 8 18,6 
De 2 a 3 anos 4 9,3 
De 3 a 4 anos 3 7,0 
Acima de 5 anos 5 11,6 
NR 1 2,3 
Total 43 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.23 – Tempo de moradia no imóvel alugado 
 

 

3.3.3 Agentes imobiliários 
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Um dos objetivos deste trabalho era fazer a identificação dos agentes 

imobiliários atuantes no mercado de compra, venda e aluguel de imóveis, no bairro 

objeto do estudo. Sendo assim, a pesquisa de campo revelou que os agentes 

imobiliários que se destacam em Mãe Luiza são parentes ou conhecidos, que 

facilitam o acesso ao bairro daqueles que estão procurando um imóvel que possa 

ser comprado ou alugado por um preço que seja adequado ao seu orçamento, sem 

muita burocracia, e que esteja bem localizado e servido por serviços públicos e 

infraestrutura urbana.   

É através desses parentes ou conhecidos que se dão as transações 

imobiliárias formais e informais de compra/venda e/ou aluguel dentro de Mãe Luiza. 

Foi possível constatar, através da observação direta, que a presença de imobiliárias 

e corretores formais é bastante insipiente. Isto talvez se dê pelo fato de que a 

maioria dos imóveis esteja dentro da informalidade ou da ilegalidade urbanística, o 

que impossibilita a atuação desses agentes que trabalham dentro do mercado 

imobiliário formal; ou mesmo, como chama a atenção Lacerda e Melo (2009, p. 127), 

“talvez porque esse tipo de intermediação acaba onerando o preço final da 

habitação”. Normalmente, os imóveis que se apresentavam para vender (Figura 

3.11), no bairro, através de imobiliária formalizada, eram ou são legalizados, 

principalmente diante da Prefeitura, já que para efetuar transações de compra e 

venda de um imóvel, através de financiamento bancário, faz-se necessária a sua 

escritura pública, principal documento solicitado pelas agências financiadoras.  

Um exemplo é uma casa que, em março de 2010, estava à venda por uma 

imobiliária bastante conhecida na cidade. Esse imóvel possui: 325 m² de área 

construída, com dois andares; banheiro social; quatro quartos, sendo três suítes; 

sala; cozinha e cinco vagas de garagem. A casa fica localizada na Rua João XXIII e 

possui escritura pública. O proprietário estava pedindo, à época, 270 mil reais e 

aceitava financiamento. 
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Figura 3.11 – Imóvel à venda por uma imobiliária, na R. João 
XXIII.  
Fonte: Acervo particular (2010). 

 

Contudo, a proeminência da informalidade imobiliária no bairro não impede 

que algumas áreas sofram com a especulação imobiliária. Existem exemplos disso 

em Mãe Luiza, principalmente na Rua Guanabara, onde foram compradas várias 

residências, normalmente juntas umas das outras, com fins especulativos. Algumas 

vezes, os compradores mantêm de pé os imóveis, outras vezes, as casas são 

derrubadas e os terrenos são murados como se fossem um só (Figuras 3.12 e 3.13). 

Os especuladores, segundo alguns moradores do bairro, são empresas construtoras 

ou empresários de ramos diversos. De acordo com uma senhora que mora na Rua 

Largo do Farol, existe uma grande indústria de doces – balas e pirulitos – do Estado, 

que possui vários imóveis (casas e terrenos), em frente a sua residência. Além 

dessa indústria, o deputado estadual Ricardo Motta também é proprietário de alguns 

imóveis ali (Figura 3.14). Ou seja, talvez Mãe Luiza não sofra mais com a 

especulação imobiliária da cidade, devido às limitações impostas pela Lei nº 

4.663/95, que o regulamentou como área de interesse social. 
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Figura 3.12 – Terreno na Rua Guanabara.  
Fonte: Acervo particular (2010). 

 

 

 

 
Figura 3.13 – Terreno pertencente aos proprietários de uma 
indústria de doces do Estado. 
Fonte: Acervo particular (2010). 
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Figura 3.14 – Imóvel do Deputado Estadual Ricardo Motta, 
cedida para servir como sede do grupo de surf. 
Fonte: Acervo particular (2010). 

 

 

3.4 A PERCEPÇÃO DO MORADOR A RESPEITO DO BAIRRO 

 

 

Nesta parte do trabalho, faremos uma análise mais qualitativa da percepção 

do morador de Mãe Luiza a respeito do bairro. Através disto, quisemos entender 

quais os motivos que levou uma pessoa ou uma família a se instalar ali; que tipos de 

problemas o bairro apresenta; quais os pontos positivos de se morar em Mãe Luiza e 

o interesse em permanecer no local.  

Ressalta-se, primeiramente, que pelo menos 78% da população entrevistada 

está no bairro há mais de 20 anos (Tabela e Gráfico 3.24). Ou seja, são pessoas que 

realmente conhecem o lugar onde moram e as dificuldades enfrentadas pela 

população residente. 

 

Tabela 3.24 – Tempo de moradia no bairro 
Tempo que mora no bairro Abs. % 
Até 5 anos 14 4,8 
De 6 a 10 anos 12 4,1 
De 11 a 20 anos 39 13,4 
De 21 a 40 anos 158 54,5 
De 41 a 60 anos 57 19,7 
Acima de 60 anos 10 3,4 
Total 290 100,0 
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Gráfico 3.24 – Tempo de moradia no bairro 
 

Ao perguntar aos entrevistados o porquê de ter escolhido o bairro de Mãe 

Luiza para morar, as mais diferentes respostas surgiram. Contudo, para uma melhor 

análise da questão, optou-se por agrupá-las, de acordo com a proximidade do 

conteúdo. Dessa forma, tivemos quatro tipos de respostas, como se pode ver 

abaixo.  

 

Tabela 3.25 – Motivos pelos quais os entrevistados residem em Mãe Luiza 
Porque mora no bairro Abs. % 

Devido à localização 236 81,4 
Devido ao preço do imóvel 11 3,8 
Não escolheu, mora desde que nasceu 42 14,5 
Não tem motivo especial 1 0,3 
Total 290 100 

 

 

 
Gráfico 3.25 – Motivos pelos quais os entrevistados residem em Mãe 
Luiza. 
 

Em consonância com diversos estudos acadêmicos, o quesito localização se 

mostrou como o principal motivo para a escolha de um local ou um imóvel para 

morar. Dentro deste grupo, os entrevistados indicaram diversas causas para a 

escolha por Mãe Luiza como local de moradia, entre elas estão: a oportunidade que 
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tiveram, na época, de possuir ou alugar o imóvel; a oportunidade de se apossar de 

um terreno, onde construíram a sua casa e a escolha ou decisão voluntária da 

família. Nesta resposta, as pessoas simplesmente diziam ter escolhido o bairro como 

o local onde queriam viver. 

 Estas respostas estão em conformidade com o que Abramo (2003) chama 

de Lógica da Necessidade.  Os moradores de Mãe Luiza estão ali empurrados pela 

sua incapacidade financeira de adquirir um imóvel em partes da cidade mais 

valorizadas. Aliado a isso está também a incapacidade do Estado em suprir a 

necessidade dos mais pobres por habitação. 

Quanto aos problemas que o bairro apresenta, 67,6% dos entrevistados 

indicaram que o que mais os preocupa é a falta de segurança. O bairro possui duas 

delegacias de polícia, mas, ainda assim, a segurança deixa a desejar. Em seguida, 

10,7% dos entrevistados disseram que a assistência à saúde é deficitária. Os dois 

postos de saúde que existem em Mãe Luiza não são suficientes para o atendimento 

à população local. Além disso, faltam médicos, enfermeiros e medicamentos. Já 

5,9% das pessoas reclamaram da falta de água, pois, muito embora o bairro seja 

contemplado com a rede de abastecimento da companhia de água e esgoto do 

Estado, em muitos locais a água não chega, principalmente nos terrenos de cotas 

mais elevadas. Outros 4,5% do pessoal entrevistado indicaram o tráfico de drogas 

como o principal problema de Mãe Luiza, depois vem a falta de infraestrutura, a falta 

de educação, falta de saneamento, problemas com a limpeza pública e 

alagamentos. Ainda houve quem dissesse, cerca de 3% da amostra, que o bairro 

não apresenta problema algum (Tabela 3.26).  

 

Tabela 3.26 – Principais problemas enfrentados pelos moradores do bairro de Mãe Luiza 
Principal problema no bairro Abs. % 

Alagamentos, quando chove 1 0,3 
Falta d'água 17 5,9 
Falta de assistência à saúde 31 10,7 
Falta de educação 5 1,7 
Falta de emprego 1 0,3 
Falta de infraestrutura 7 2,4 
Falta de saneamento 4 1,4 
Falta de segurança 196 67,6 
Limpeza pública deficiente 1 0,3 
Má vizinhança 1 0,3 
Não tem problema algum 8 2,8 
Tráfico de drogas 13 4,5 
NR 5 1,7 
Total 290 100,0 
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Mesmo com o resultado apresentado, com todos os problemas apontados 

pelos entrevistados, a maioria deles não tem vontade de mudar-se do bairro. Cerca 

de 70% dos respondentes, como mostram a tabela 3.27 e o gráfico 3.26, dizem estar 

satisfeitos em morar em Mãe Luiza. Para muitos deles, mudar-se dali significaria 

perder qualidade de vida. Eles gostam do bairro, especialmente por ficar próximo de 

“tudo”. Além disso, há uma infraestrutura que os atende, mesmo que precariamente. 

Muitos deles alegaram possuir familiares no bairro que, sempre que necessário, se 

disponibilizam a ajudar, seja para ficar com seus filhos na hora de trabalhar, seja 

para emprestar uma xícara de açúcar, um pouco de café, uma passagem de ônibus 

ou mesmo prestar socorro. Ou seja, a rede de solidariedade (Abramo, 2003, 2009; 

Baltrusis, 2005), também em Mãe Luiza, é um fator a se considerar no momento em 

que há a necessidade de escolher se fica ou não no bairro.  Os outros quase 30% 

realmente gostariam de mudar-se para outro local e a maioria deste percentual 

alegou a falta de segurança como o principal fator de expulsão. 

 

Tabela 3.27 – Vontade expressada de mudar-se ou não de Mãe Luiza 
Gostaria de mudar-se do bairro Abs. % 

Sim 86 29,7 
Não 202 69,7 
NR 2 0,7 
Total 290 100,0 

 

 

 
Gráfico 3.26 – Vontade expressada de mudar-se ou 
não de Mãe Luiza 

 

Claramente, os fatores locacionais, citados por Abramo (2003) e 

confirmados pelos trabalhos de outros autores que tratam do tema, como Baltrusis e 

Lacerda e Melo, como as preferências por acessibilidade, vizinhança e estilo de vida, 
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são determinantes na escolha dos moradores de Mãe Luiza em permanecer no local 

ou mesmo quando estavam a “escolher” o lugar onde iriam morar. 

Este é o perfil da dinâmica imobiliária em Mãe Luiza: um bairro segregado, 

de população de baixa-renda (83,1% dos entrevistados possuem renda familiar entre 

um a dois salários-mínimos), que resiste à pressão do mercado formal de imóveis, 

através de estratégias que são comuns entre localidades onde residem pessoas de 

baixo poder aquisitivo, que precisam buscar meios para atender suas necessidades 

mais básicas, como é a questão de ter onde morar.  

Já que o Estado não exerce o seu papel de prover essa população de 

moradia ou de promover seu acesso ao solo urbano, ela vai buscar na informalidade 

o atendimento de suas necessidades, o que termina por contribuir para que o 

mercado informal de imóveis seja mais um processo pelo qual o espaço urbano se 

molda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Do local para o global, foi este o pensamento que norteou o presente 

trabalho. O interesse em contribuir para a compreensão do urbano, considerando a 

complexidade que lhe é inerente e entendendo que a fragmentação das partes pode 

também ajudar a entender o todo, fez-nos optar por um estudo de caso que, embora 

tenha as suas particularidades, na verdade, reflete uma realidade bastante presente 

nos países da América Latina – a informalidade dentro do mercado habitacional.  

Como se viu ao longo desta dissertação, prover a população mais carente 

de moradia tem sido um dos maiores desafios do poder público, em qualquer que 

seja a instância. No Brasil, especificamente, muitas foram as políticas públicas 

voltadas a este fim. Contudo, pode-se dizer que, até o momento, nenhuma delas 

conseguiu suprir a necessidade do pobre morar com dignidade na cidade. Diante 

disso, para se ter acesso ao solo ou à moradia urbana, a população de baixa renda 

vai buscar na informalidade a “garantia” do seu direito à cidade. 

Mãe Luiza não é o primeiro nem o último bairro ou área, num núcleo urbano, 

a apresentar um mercado imobiliário alicerçado na informalidade. Apesar de ser um 

novo campo de estudo, esse tipo de “economia marginal” não é recente. Pedro 

Abramo (2009) afirma que há evidências de que, no tempo da colônia, em muitos 

países de colonização portuguesa e espanhola, esse modelo de mercado já existia, 

embora não fosse tão significativo.  

Mas, Mãe Luiza é resultado do processo acelerado de urbanização por que 

passou Natal. Na verdade, desde o seu surgimento, os moradores do bairro 

convivem com esta realidade e a configuração espacial de Mãe Luiza denuncia a 

sua história: uma favela que virou bairro, constituído de uma população de baixa 

renda, totalmente integrada à vida urbana de Natal, e inserido numa das áreas mais 

bem localizadas da cidade, com diversos atributos naturais que chamam a atenção 

do mercado imobiliário local. Contudo, este mercado, o formal, não consegue ter 

uma atuação significativa dentro do bairro. Foi o que revelou a presente pesquisa, 

embora haja indícios de que isso poderá mudar. 

A dinâmica imobiliária informal em Mãe Luiza é bastante expressiva. Talvez 

pelo fato de boa parte de seus moradores perceber uma renda familiar entre um e 

dois salários-mínimos, a informalidade dos imóveis seja tão significante, fato que é 
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resultado da dificuldade que essa população tem de ter acesso ao solo e à moradia 

urbanos, devido aos altos preços que são praticados no mercado formal de imóveis 

e à burocracia que é imposta na hora de adquirir ou alugar um imóvel por meios 

formais.  

Parte significante dos ocupantes dos imóveis pesquisados em Mãe Luiza 

não possui documentação que comprove a propriedade da habitação. As transações 

imobiliárias de compra, venda e aluguel de imóveis se dão, na sua maioria, através 

de acordos verbais ou simplesmente mediante um simples recibo ou contrato sem 

registro no cartório de imóveis. A carta de aforamento que aparece em 42,9% das 

respostas, quando o assunto são os imóveis próprios, é um documento emitido pela 

Prefeitura de Natal que concedeu, à época, ao ocupante do imóvel o direito de 

posse da habitação, contudo, não é um documento “válido” na hora de vender o 

imóvel através de financiamento. As instituições financiadoras não aceitam a carta 

de aforamento como comprovação da titularidade do imóvel. Para a Caixa 

Econômica Federal, por exemplo, o documento realmente válido é a escritura 

pública. Este sim, garante que o imóvel que está sendo comercializado está 

legalmente apto para as transações de compra e venda, garantindo ao seu 

comprador a segurança de que a sua futura propriedade não será alvo de 

questionamentos, como a posse por parte de outrem.  

No que se refere ao tipo do produto, ou seja, aos imóveis que foram 

visitados, percebemos que não há uma grande diversidade, pois 95,9% deles são 

habitações horizontais, de apenas um pavimento, e 4,1% são sobrados (com dois ou 

mais pavimentos), podendo conter ou não algum tipo de comércio ou serviço. A 

conhecida “laje”, tão comum em outros contextos, não é a realidade em Mãe Luiza, 

uma das favelas, hoje bairro, mais antigas de Natal.  

Mãe Luiza não possui prédios de apartamentos, é um bairro 

homogeneamente horizontal, devido ao seu gabarito que é limitado em 7,5 metros, 

pela Lei de AEIS. Contudo, tais imóveis se diferenciam pelo número de cômodos, 

pelo estado de conservação, pela localização interna no interior do bairro. Por 

exemplo, uma casa situada na rua principal de Mãe Luiza, a R. João XXIII, é mais 

valorizada economicamente do que uma que esteja localizada na Rua São 

Francisco, situada no setor censitário 47, de difícil acesso e considerada perigosa 

pelos próprios moradores do bairro, por ser local onde se escondem pessoas ligadas 
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ao tráfico de drogas e, por isso, sofre rotineiramente com a investida da polícia em 

busca de criminosos. 

Mãe Luiza é um bairro especificamente habitacional. Seu comércio e a oferta 

de serviços se concentram nos logradouros principais. Observou-se que há a 

presença de algumas fábricas, lojas de materiais de construção, farmácias, padarias, 

mercadinhos, distribuidoras de bebidas etc, mas a maioria de estabelecimentos 

comerciais e de serviços é de pequeno porte, como salões de beleza, lan houses, 

pet shop, pequenas lojas de confecções e bares. Outras ruas do bairro também 

apresentam algum tipo de comércio ou serviço, contudo são tão pequenos e 

informais que não figuraram na pesquisa. Talvez este seja um objeto de estudo para 

pesquisas futuras que visem a contribuir com a compreensão da informalidade 

dentro do campo econômico do país. 

Merece destaque o mercado de aluguel de imóveis dentro de Mãe Luiza. 

Como foi apresentado, este mercado é bastante dinâmico. Há uma grande 

rotatividade de inquilinos. Boa parte das habitações não passa mais de dois anos 

ocupada pela mesma família e, assim como no mercado de compra e venda, a 

localização é o principal fator de diferenciação de preços. 

Quanto aos agentes imobiliários, infere-se que, apesar do mercado informal 

de imóveis ser bastante expressivo, ainda não é organizado ou estruturado, de 

maneira que possa ser comparado ao mercado formal e concorrer com ele. Isso 

também difere da realidade de outros grandes centros urbanos do país, nos quais o 

mercado imobiliário informal comporta agentes imobiliários, em sua matriz, também 

informais. Pode-se dizer que, em Mãe Luiza, atuam dois tipos de agentes. No 

mercado de compra e venda, os agentes imobiliários são o comprador e o vendedor. 

E no mercado de aluguel, o inquilino e o locador. Sendo que o acesso ou a 

comunicação entre estes agentes se dão através de parentes ou conhecidos, que 

facilitam o acesso ao bairro daqueles que estão à procura de um imóvel para 

comprar ou alugar.  

Durante a pesquisa de campo, foi observado que o mercado imobiliário 

formal tem tentado entrar em Mãe Luiza. Já existem alguns imóveis, em particular 

nas áreas de intersecção com o bairro vizinho, com placas de imobiliárias 

conhecidas na cidade. Contudo, esta presença ainda é muito acanhada, pois os 

imóveis comercializados precisam estar legalizados para poderem ser 

transacionados pelas imobiliárias do mercado formal de habitações.  
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O perfil social dos moradores do bairro foi muito importante para a 

compreensão da dinâmica imobiliária informal de Mãe Luiza, visto que, entre outros 

fatores, esse quesito também influencia no preço dos imóveis, principalmente 

quando há uma comparação com outras áreas da cidade, independentemente de 

estar dentro ou à margem do mercado formal de habitação. O perfil social, somado 

às condições de infraestrutura, situação institucional, qualidade dos produtos 

(imóveis) e expectativas de valorização da área, são quesitos, de acordo com 

Lacerda e Melo (2009), que tendem a determinar os preços. E isso em Mãe Luiza 

ficou muito evidente quando tentamos entender, através da percepção do morador a 

respeito do bairro, os motivos pelos quais eles decidiram morar ali. 

A maioria dos moradores de Mãe Luiza está ali há mais de 20 anos e muitos 

deles, ou pelo menos mais de 80%, afirmaram que a localização do bairro foi fator 

preponderante na hora da escolha. O bairro apresenta alguns problemas como falta 

d’água, posto de saúde deficitário, falta de segurança, tráfico de drogas, mas parece 

que estes não são motivos suficientes para que os moradores desejem mudar-se de 

Mãe Luiza. Como foi apresentado, para muitos, sair do bairro significa perder 

qualidade de vida e qualidade de vida para os moradores de Mãe Luiza é estar 

próximo ao local de trabalho, à escola onde os filhos estudam, à praia, que para 

muitos é a única opção de lazer, ao centro comercial (Cidade Alta); é ter acesso, 

mesmo que precariamente, à saúde, à rede de abastecimento de água, de energia 

elétrica e à rede de solidariedade, que se faz imprescindível entre populações de 

baixa renda, cujos pais/mães de família, em parcela considerável, não têm como 

pagar alguém para cuidar dos filhos enquanto trabalham. Neste caso, o papel da 

família e até mesmo dos vizinhos é muito importante. 

Toda esta reflexão foi bastante proveitosa, uma vez que, através do exemplo 

de Mãe Luiza, pudemos entender como se dão as relações e as contradições 

promovidas pelo modelo econômico que vivenciamos. Esse capitalismo “selvagem”, 

que sobrevive através da perpetuação de um modelo de desenvolvimento desigual e 

que encontrou na cidade o meio ideal para se reproduzir, promove a diferenciação 

dos espaços, através da segregação social que, diretamente, influencia na 

valorização ou não do solo. 

O solo urbano, assim como a habitação, são, dentro do capitalismo, 

mercadorias valiosas, que se distinguem de outras por seu caráter monopolista. Por 

serem mercadorias de valor de uso especial, difíceis de produzir ou irreprodutíveis, 
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como chamou a atenção Valença (2003), podem gerar ao seu detentor uma renda 

de monopólio. Devido a isso, o espaço urbano possui áreas de maior ou menor 

valorização, o que vai depender, de acordo com vários autores com os quais  

trabalhamos nesta dissertação, de diversos fatores, como o perfil social da 

população que ocupa a área, as amenidades ambientais, a infraestrutura, etc. Mas o 

fato é que paga pelo melhor espaço quem pode, ou seja, os terrenos ou habitações 

melhor localizados pertencerão àqueles que detêm poder econômico para tal, 

sobrando à população mais pobre apenas as áreas desprezadas pela classe de 

maior poder econômico, como encostas de morro, áreas alagadiças e de difícil 

acesso. 

Vimos o exemplo de Mãe Luiza. Na década de 1940, os moradores de Natal 

nem pensavam em ocupar a área por se tratar de uma duna muito alta, de acesso 

difícil. Precisou que retirantes da seca iniciassem o processo de ocupação. Hoje, o 

bairro é alvo da especulação imobiliária da cidade devido a sua privilegiada 

localização.  

Quem se beneficia desta diferenciação que existe dentro da cidade são os 

agentes (o proprietário de terra, o incorporador, o construtor, o financiador, o 

corretor, o investidor imobiliário...) do mercado formal ou informal de imóveis, que 

retiram seu lucro através do uso e da transformação do espaço urbano.  Dizemos 

isso, porque concordamos com Edésio Fernandes, Pedro Abramo e outros, quando 

afirmam que a informalidade, seja ela em que área ou campo econômico for, não é 

um fato isolado e sim uma tendência, um padrão, uma regra dentro de países como 

o Brasil, principalmente quando o assunto é habitação, ou melhor, acesso à cidade e 

às “benesses” que ela proporciona.  

Este trabalho não teve a pretensão de esgotar a discussão em torno de um 

tema tão importante na atualidade que é a informalidade dentro do mercado 

imobiliário de habitações. Pelo contrário, uma de suas intenções é suscitar interesse 

por uma questão que cada vez mais está presente na vida dos moradores dos 

centros urbanos, principalmente nos países ditos em desenvolvimento. A 

informalidade do mercado imobiliário é uma característica dos países que passaram 

por um processo acelerado de urbanização, e que, não só por isso, apresentam um 

alto grau de segregação dos espaços, e o acesso ao solo urbano, para aqueles que 

podem pagar pela supervalorização dos espaços, se dá pelas vias formais e legais 

e, para quem é desprovido de recursos financeiros, se dá através de meios que 
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driblam as leis impostas pelo Estado, o qual tem sido negligente no atendimento às 

necessidades deste segmento da sociedade. E em Natal não tem sido diferente. 

Nesta cidade, pouco se tem discutido sobre este assunto.  

Nesse sentido, espera-se que este trabalho seja mais uma contribuição e um 

estímulo à adoção de políticas públicas voltadas à provisão de moradia para as 

famílias de baixa renda de Natal, uma cidade que, assim como qualquer outro centro 

urbano, apresenta problemas relacionados ao acesso ao solo urbano, que cada vez 

mais tem se valorizado devido a sua escassez e, por isso, vê acentuar-se a 

segregação dos seus espaços urbanos e a desigualdade social. 
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ANEXO  

Planta Setorial da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN) – Bairro de Mãe Luiza. 
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APÊNDICE  

Questionário Aplicado aos Moradores do Bairro de Mãe Luiza  
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DATA: ______/______/______                                  QUESTIONÁRIO Nº ____________ 

HORA DE INÍCIO:___________ 
NOME DO ENTREVISTADOR:____________________  
LOCALIZAÇÃO:_______________________________________________SETOR:_____________ 
 
 

PERFIL SÓCIOECONOMICO DO MORADOR DE MÃE LUIZA 

1. Idade: ___________ anos 
 

8. Onde o(s) filho(s) estuda(m)? (só fazer a 
pergunta se a resposta da questão 7 tiver 
sido positiva). 
(1) No bairro  
(2) outros bairros da Zona Leste 
(3) Na Zona Oeste 
(4) Na Zona Sul 
(5) Na Zona Norte 
(6) Não estudam 
(7) Fora de Natal 

2. Sexo:  
(1) Feminino 
(2) Masculino 

3. Nacionalidade: 
(1) Brasileiro 
(2) Estrangeiro 

4. Natalidade: 
(1) Natal 
(2) Interior do Rio Grande do Norte 
(3) Outro Estado. Qual? _______________ 
(99) Não respondeu 

9. Qual a sua ocupação? 
_____________________________________ 
 
(99) Não Respondeu 
10. Onde você trabalha? 
(1) No bairro  
(2) outros bairros da Zona Leste 
(3) Na Zona Oeste 
(4) Na Zona Sul 
(5) Na Zona Norte 
(6) Não trabalha 
(7) Interior 
(8) Na grande Natal 
(9) Em toda a cidade 

5. Escolaridade: 
(1) Não alfabetizado(a) 
(2) Ensino fundamental I  
(3) Ensino fundamental II 
(4) Ensino Médio 
(5) 3º grau incompleto 
(6) 3º grau 
(7) Pós-graduação 
(99) Não respondeu 11. Qual o meio de locomoção utilizado para 

ir ao trabalho? 
(1) Transporte público  
(2) Carro 
(3) Moto 
(4) Bicicleta 
(5) A pé 
(6) Não trabalha 
(7) Trabalha no próprio imóvel 
(99) Não respondeu 

6. Estado civil: 

(1) casado(a) 
(2) solteiro(a) 
(3) divorciado(a) 
(4) viúvo (a) 
(5) outro 
(99) Não Respondeu 

 
12. Renda familiar: 
(1) Menos de 1 salário mínimo 
(2) de 1 a 2 salários mínimos 
(3) de 3 a 4 salários mínimos 
(4) Mais de 5 salários mínimos 
(99) Não respondeu 

7. Possui filhos? 
(1) Sim 
(2) Não 
(99) Não respondeu. 
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13. Tipo de edificação: 
(1) Casa                                  (3) Sobrado 
(2) Vila                                   (4) Apartamento 

24. Qual o valor estimado do imóvel, na 
atualidade?___________________________ 
(99) Não respondeu 

14. Tipologia do imóvel: 
(1) Alvenaria com acabamento 
(2) Alvenaria sem acabamento 
(3) Madeira 
(4) Outros materiais 
 

25. O imóvel em que mora possui: 
(1) Escritura Pública 
(2) Escritura Particular 
(3) Carta de Aforamento 
(4) Não possui documento de regularização 
de imóvel 
(5) Outro: ___________________________ 
(99) Não respondeu 
 
  

15. Estado de conservação: 
(1) Bom                                  (3) Ruim 
(2) Regular                             (4) Péssimo 
 

16. Qual o uso do imóvel?  
(1) moradia 
(2) comércio Qual?_____________________ 
(3) serviços   Qual?_____________________ 
(4) Outros     Qual?_____________________ 
(99) Não respondeu 

26. Você pretende vender ou alugar?  
(1) sim  
(2) não 
(99) Não respondeu 

17. Número de Cômodos: 
(    ) Sala                             (    ) Quarto 
(    ) Banheiro                     (    ) Cozinha 
(    ) Área de Serviço          (    ) Garagem 
(    ) Varanda                      (    ) 
Outros:_____________     

27. Possui outro imóvel?  
(1) sim  
Se sim, 
Quantos?_____________________________ 
Onde?_______________________________ 
(2) não 
(99) Não respondeu 

 18. A natureza da habitação:  
(1) própria 
(2) alugada 
(3) cedida 
(4) outro. Qual?_______________________ 
(99) Não respondeu 

Se o imóvel for alugado 
28. Mora há quanto tempo no 
imóvel?_____________ 
 
29. Você alugou o imóvel... 
(1) através de imobiliária 
(2) diretamente com o proprietário 
(3) através de um parente 
(99) Não respondeu 
 

Se o imóvel for próprio/ cedido/ outro 

19. Quando adquiriu o imóvel ou desde quando mora 
no imóvel (ano)? ______________ 
(99) Não respondeu 
20. Como adquiriu o imóvel? 
(1) Através de imobiliária. Qual?_________________ 
(2) Comprou diretamente do proprietário 
(3) Através de posse do terreno 
(4) Através de herança 
(5) Através de doação 
(6) Através de troca 
(7) O imóvel é apenas emprestado 
(99) Não respondeu 

30. O compromisso do aluguel foi feito 
através de: 
(1) Contrato registrado em cartório 
(2) Contrato sem registro no cartório  
(3) Verbal 
(99) Não respondeu. 
 

21. Qual a condição de pagamento? 
(1) À vista 
(2) Financiado 
(3) Parcelado 
(4) Não houve pagamento em dinheiro  
(5) O imóvel é emprestado 
(99) Não respondeu 

31. Qual o valor do 
aluguel?_____________________ 
(99) Não respondeu 
 

32. Quem é o proprietário? 
_____________________________________ 
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(99) Não respondeu 
 

22. Como foi realizada a transação imobiliária? 
(1) Através de contrato de compra/venda, registrado 
em cartório.  
(2) Através de contrato de compra/venda, sem registro 
no cartório. 
(3) Através de recibo particular 
(4) Através de acordo verbal  
(5) Não houve transação imobiliária 
(99) Não respondeu 

33. Contato do locatário (imobiliária ou 
pessoa física): 
Endereço: 
_____________________________________
_____________________________________ 
Telefone: 
__________________________________ 
Nome: 
__________________________________ 
 
(99) Não respondeu 
 

23. Quem foi o proprietário anterior?_____________ 
____________________________________________ 
(99) Não respondeu 

PERCEPÇÃO DO MORADOR ACERCA DO BAIRRO 

34. Há quanto tempo mora no bairro (anos)? _________________________________ 
 
(99) Não respondeu. 
 
35. Por que escolheu morar no bairro de Mãe Luiza? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
(99) Não respondeu. 

 
36. Na sua opinião, qual o principal problema do bairro? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
(99) Não respondeu. 

 
37. Você gostaria de mudar-se de Mãe Luiza? Por quê?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 (99) Não respondeu. 
 

 


