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RESUMO 

O presente trabalho trata de um estudo sobre as funções exercidas pelos 
marcos da paisagem de Natal/RN na trama urbana local, no caso específico o 
Midway Mall, o Pórtico dos Reis Magos, O Morro do Careca e a Ponte Newton 
Navarro. Para tal estabeleceu-se como objetivos analisar a funcionalidade dos 
marcos ora apresentados na trama urbana; discutir a importância desses 
marcos da paisagem da cidade em seu processo de urbanização de Natal; e 
identificar e espacializar as ações ligadas ao uso dos territórios onde se 
localizam os marcos, discutindo seus reflexos. Para alcançar esses objetivos 
optou-se por utilizar como procedimentos a pesquisa bibliográfica, a 
problematização conceitual, o trabalho com as fontes orais, e a leitura sem 
palavras. Para embasar a pesquisa os principais conceitos trabalhados foram 
paisagem, cidade, marco, espaço público, circuitos da economia urbana, entre 
outros. Concomitantemente aos estudos teóricos e em consonância com os 
dados empíricos, constata-se que os marcos aqui estudados apresentam 
funções e características diversas, mas todos exercem diferentes formas de 
fascínio sobre a população e os que visitam a cidade, e cada um a sua 
maneira, influencia o espaço público, a especulação imobiliária e apresentam 
importância no processo de urbanização de Natal. 

Palavras-chave: Natal; marcos; paisagem urbana; espaço público; urbanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work is a study on the functions performed by landmarks landscape Natal / 
RN in the urban fabric, in the case of Midway Mall, the Portico dos Reis Magos, the 
Morro do Careca and Newton Navarro Bridge. For such goals established itself as 
analyze the functionality of the milestones presented here in the urban fabric; discuss 
the importance of these landmarks of the city landscape in the process of urbanization 
of Natal, and identify and spatialize actions related to the use of territories where are 
located landmarks, discussing their reflections. To achieve these goals we chose to 
use as a literature search procedures, the problematic concept, working with oral 
sources, and reading speechless. To support this research the main concepts were 
worked landscape, city, landmark, public space, circuits, among others. After going 
over the theory, consistent with the empirical data, it appears that the landmarks 
studied here have different functions and features, but all carry different forms of 
fascination for the public and visitors to the city, and every man your way, influence the 
public space, land speculation and feature importance in the process of urbanization of 
Natal. 
 
Key-words: Natal; mark; urban landscape; public space; urbanization 
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INTRODUÇÃO  

A paisagem se caracteriza como uma maneira de ver, ou seja, uma 

maneira de compor e harmonizar o mundo em uma unidade visual 

(COSGROVE, 1998). Ela é interpretada de diferentes formas pelos grupos e 

atores locais e por aqueles que vêm de outros lugares, sendo tarefa do 

geógrafo evidenciar as diversas interpretações e sua construção (CORRÊA E 

ROSENDAHL, 2004). Pensando sob esse ângulo, e percebendo que a forma 

de ver, criar e recriar a paisagem é influenciada diretamente pela 

intencionalidade e pelas necessidades, passou-se a engendrar um trabalho 

que busca discutir as diferentes formas de utilização de determinados objetos 

da paisagem de uma cidade. 

Dessa forma, foi escolhida como recorte espacial deste estudo a cidade 

de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, a qual se localiza no litoral 

oriental potiguar, limitando-se ao norte com Extremoz, ao sul com Parnamirim, 

ao oeste com São Gonçalo do Amarante e Macaíba e ao leste com o Oceano 

Atlântico (Figura 1). Sua área total é de 170,30 Km2, sendo as coordenadas 

geográficas 5o 47’42’’ de latitude sul e 35o 12’ 24’’ de longitude oeste (NATAL, 

2010b). Sua população, de acordo com dados do IBGE (2010) é de 785.722 

habitantes, 25,17% da população do estado, que é de 3.121.451 habitantes. 

Natal possui 35 bairros, distribuídos em quatro Regiões Administrativas – 

Norte, Oeste, Leste e Sul. A cidade está cerca de 30 metros acima do nível do 

mar, apresentando em seu relevo terrenos planos e suavemente ondulados, 

abrangendo áreas sedimentares na faixa costeira, com a presença de 

tabuleiros costeiros, planícies costeiras, planícies fluviais e lacustres. Entre as 

formas encontradas, podem se destacar vales interdunares, vales fluviais, 

vales lacustres, dunas, falésias, recifes e praias (NUNES, 2000). 

No que diz respeito ao clima, a predominância é do tropical litorâneo 

úmido, com temperatura média de 26ºC. A vegetação predominante na cidade 

é a mata atlântica, sendo encontradas enquanto vegetação primitiva, campos 

dunares, mangues, restinga arbustivo-arbórea e savana arbustivo-arbórea 

(NUNES, 2000). 
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Figura 1 - Mapa de localização de Natal 

 

Fonte: IBGE, 2005 

 



16 
 

 

Devido a algumas peculiaridades, como a localização no extremo leste 

do estado e algumas barreiras naturais (as dunas, o rio e o mar), a cidade, 

fundada em 25 de dezembro de 1599, não teve grande importância no 

processo de povoamento e ocupação do Rio Grande, que se concentrou no 

interior do estado (CLEMENTINO, 1995). Devido a esse fato o processo de 

desenvolvimento da cidade foi lento, possuindo no ano de 1805, de acordo com 

Cascudo (1999), 6.393 habitantes. 

Foi somente a partir da mudança do regime monárquico para o 

republicano (1889) que a elite açucareira, que se concentrava no litoral, 

monopolizou as instituições governamentais do estado, intervindo no sentido 

de dotar Natal de uma infraestrutura que propiciasse seu desenvolvimento 

econômico. Para tal foram feitos investimentos em políticas de higienização e 

embelezamento físico, havendo modernização urbana e uma reforma do porto 

da cidade (FELIPE; CARVALHO; ROCHA, 2006). 

Em função do investimento realizado, a partir de 1922 Natal começou a 

se desenvolver em ritmo mais acelerado, tendo início as primeiras atividades 

urbanas no bairro da Ribeira, situado na parte baixa da cidade, próximo à foz 

do Rio Potengi. Após o adensamento do bairro da Ribeira as atividades 

urbanas se expandiram em direção à Cidade Alta, indo, já na década de 1940, 

em direção ao bairro do Alecrim.  

Nesse período a cidade já apresentava uma densidade populacional que 

chegou a sobrecarregar a infraestrutura de algumas áreas, como, por exemplo, 

o bairro do Alecrim, que por ser uma nova área urbana apresentava uma 

deficiente estrutura física (FELIPE; CARVALHO; ROCHA, 1999).  

Essa realidade ocorreu em decorrência do movimento migratório 

acentuado a partir da década de 1940. Nesse período ocorreram no Estado 

sucessivas secas, o que se caracterizou como fator principal do processo 

migratório do interior em direção à capital (SILVA, 2001).  

Um período muito importante para a história da cidade é o da Segunda 

Guerra Mundial, momento em que Natal, uma cidade então com 55 mil 

habitantes, recebeu um contingente de dez mil soldados americanos, o que 

deixou importantes marcas culturais na cidade. Sobre esse período Lima 

(2011, p. 132) afirma que 
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Natal na Segunda Guerra é uma festa. Com moeda forte, produtos 
estrangeiros, novas tecnologias, hábitos assimiláveis ou mesmo 
assimilados, presença de artistas de cinema, shows, prostituição 
crescente, namoros e casamentos. 

Nesse período um estabelecimento muito frequentado como cassino era 

o Grande Hotel, situado no bairro da Ribeira, um prédio que por sua tipologia 

arquitetônica é um exemplar fundamental do modernismo na Natal dos anos 

1940. Sua implantação, em 1939, confirma a função daquele bairro como 

principal área de comércio e serviço da cidade à época. (BENTES E VELOSO, 

2002). 

Após a retirada das tropas americanas, em 1945, a cidade volta à calma 

anterior. Entretanto, devido à demanda apresentada por empresas aéreas 

internacionais, que apresentaram interesse em fazer com que a cidade se 

consolidasse como local de conexões entre Europa e América do Sul, surgiu a 

necessidade de implantação de equipamentos de apoio, entre eles um hotel 

moderno no que diz respeito à estrutura física e às demandas do setor. 

Apesar de o Estado ter manifestado interesse em construir um 

equipamento para atender as necessidades da época ainda no ano de 1946, o 

Hotel Reis Magos só foi construído no ano de 1965, tendo a função de marcar 

o início da ocupação da área litorânea de Natal. A construção desse hotel 

contribuiu para definir eixos de crescimento que orientaram a expansão da 

malha urbana, em especial a situada à beira-mar, já que “da fundação até as 

primeiras décadas do século XX, a cidade voltava-se para o Rio Potengi. A 

construção de um hotel internacional voltado para o mar ajudou a mudar os 

rumos da ocupação urbana” (BENTES E VELOSO, 2002, P.5). Sua localização 

definiu, de acordo com as autoras supracitadas (p. 5), três eixos principais de 

expansão da cidade:  

1) Na faixa litorânea, o prolongamento do acesso da praia de Areia 
Preta até a praia do Forte;  
2) A extensão da via entre a cidade e o aeroporto de Parnamirim;  
3)Ampliação das vias de ligação entre Natal e a Barreira do Inferno.  
 

O período em que se deu a inauguração do Hotel Reis Magos foi de 

crescimento no processo de migração de pessoas do interior do estado em 

direção a Natal, processo que ganhou força nos anos 1980, quando a cidade 

chegou a concentrar uma população de 416.898 pessoas, atingindo em 1996 a 

marca de 656.887 moradores (SILVA, 2001).  Esse rápido crescimento, 
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consequência da procura por emprego e serviços de educação e saúde, trouxe 

na sua esteira problemas sociais de toda natureza, desde a favelização à 

violência urbana. 

O expressivo crescimento da população de Natal pode ser percebido 

quando se faz uma comparação entre seu número de habitantes e a população 

total do estado. Em 1940 o percentual da população da cidade em relação ao 

número total de habitantes do estado era de 7,6 por cento, já em 1980 esse 

percentual passou para 21,9, e em 1990, 28,3 por cento. Esse fluxo migratório 

ocasionou o surgimento de diversos conjuntos habitacionais em áreas, naquele 

momento, periféricas da cidade, como Potilândia, em 1968, Mirassol, 

Candelária e Cidade Satélite nas décadas de 1970 e 1980 (FURTADO, 2007). 

Com o expressivo crescimento populacional e consideráveis montantes 

investidos em infraestrutura, Natal adquiriu, a partir da década de 1980, 

importância como destino turístico nacional. O principal marco para o 

desenvolvimento dessa atividade na cidade foi a construção, em 1985, da  

Avenida Senador Dinarte Mariz, conhecida como Via Costeira. Trata-se de uma 

via expressa e litorânea de aproximadamente 10 quilômetros de extensão que 

faz a ligação entre as Zona Sul e Leste da cidade (CAVALCANTI, 1993). Essa 

importante avenida “não é apenas o lugar onde estão instalados os melhores 

hotéis da cidade, mas um dos principais referentes para a construção imagética 

de Natal” (LOPES JÚNIOR, 2000, P. 40) 

Natal é conhecida, nacional e internacionalmente, pelas belas paisagens 

que oferece aos seus visitantes e moradores, sejam elas naturais, como as 

dunas, as praias, e o rio, ou construídas pelo homem, como os monumentos, 

pontes e prédios. 

O turismo trouxe diversas modificações à realidade da cidade, sendo o 

bairro de Ponta Negra o local onde se pode ver de forma mais evidente essas 

transformações. Por ser o local com maior concentração dos equipamentos de 

hospedagem, construídos principalmente na década de 1990, esse bairro 

sofreu as mudanças na paisagem urbana de forma mais intensa e rápida.  

Os atributos de Natal que atraem turistas das mais diversas localidades 

também tiveram o papel de atrair, na década de 1990, um grande fluxo 

migratório de pessoas advindas de grandes cidades brasileiras, como Rio de 

Janeiro e São Paulo (SILVA;GOMES, 2001). Essas pessoas, que passaram a 
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residir em Natal, conheceram a cidade através de uma viagem turística ou 

através de alguém que já tinha visitado o lugar como turista.  

As impressões dessas pessoas acerca de Natal, mesmo enquanto 

turistas, contribuíram para que elas voltassem, acreditando na possibilidade de 

terem em Natal uma melhor qualidade de vida em relação à que tinham em 

suas cidades de origem. Esse fluxo migratório ocasionou a (re)criação de 

determinadas relações com o espaço, com o surgimento, por exemplo, de um 

novo público para o mercado imobiliário local. 

Diferente da realidade das pessoas do interior do estado que passaram 

a estabelecer residência em Natal, aquelas advindas de grandes cidades do 

centro-sul do país possuíam um maior poder aquisitivo e a intenção de usufruir 

de uma melhor qualidade de vida. Assim, as construtoras e imobiliárias 

passaram a ter a oportunidade de vender o bem estar que a paisagem litorânea 

oferece.  

Na realidade posta, o cenário do Morro do Careca, na Praia de Ponta 

Negra, tão comum à população da cidade, se transformou em mercadoria, já 

que “Ponta Negra adquire o estatuto de ícone para aqueles que podem 

desfrutar dos serviços que ali são oferecidos” (FURTADO, 2007, P.50). 

Com o desenvolvimento do turismo na cidade houve, por parte do poder 

público, investimento nos bairros que se constituem em corredores turísticos, 

havendo “um processo de embelezamento da cidade e uma procura por tornar 

seu espaço harmonioso, principalmente no que se refere àqueles onde 

transitam os turistas e as elites locais” (FURTADO, 2007, P.53). 

Após o crescimento do turismo doméstico, Natal se tornou, na primeira 

década do segundo milênio, um destino turístico com considerável importância 

em âmbito internacional, recebendo turistas provenientes, principalmente, da 

Escandinávia, Itália, Espanha e Portugal. Muitas dessas pessoas, 

principalmente espanhóis, passaram a estabelecer residência na cidade, o que 

ocasiona outra inevitável influência, e uma nova (re)criação do espaço. 

Naquele momento as paisagens que já eram vendidas, se constituindo em 

mercadorias, passam a adquirir um valor mais elevado, ocasionando uma 

elevação sem precedentes nos preços dos imóveis, principalmente aqueles 

que possuem vista para paisagens como a do Morro do Careca.  
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A partir do ano de 2008, quando começaram a haver especulações 

sobre uma crise financeira mundial, o volume de investimentos imobiliários de 

estrangeiros no Brasil, e consequentemente em Natal, caiu significativamente. 

Aquele foi um período em que, apesar da crise internacional, os investimentos 

na área da construção civil estavam crescendo no Brasil, o que pode-se 

perceber nas palavras de Carneiro (2010, p. 18), quando afirma que “a 

construção residencial [...] foi muito ampliada no governo Lula”, tendo as 

pessoas cada vez mais condições de adquirir um imóvel.  

A partir dessa nova realidade, apesar da grande redução de 

investimentos estrangeiros, o setor imobiliário de Natal se manteve em 

crescimento, entretanto, tendo como principal público a população local, 

pessoas que pretendem adquirir seu primeiro imóvel, se mudar para um lugar 

melhor, ou investir. 

Com essa mudança no perfil do comprador o mercado imobiliário precisa 

se adaptar às novas necessidades e expectativas do público. Assim, surgem 

empreendimentos com diversos preços, localizações e públicos-alvo. Nesse 

contexto, algumas construtoras e corretoras de imóveis utilizam alguns objetos 

da paisagem da cidade como pontos de referência ou mesmo como elementos 

de divulgação dos empreendimentos imobiliários, como por exemplo o Pórtico 

dos Reis Magos, a Ponte Newton Navarro, o Midway Mall, ou o próprio Morro 

do Careca. 

Os objetos da paisagem de Natal ora colocados possuem características 

diversas, intencionalidades distintas e momentos históricos diferentes, no 

entanto, constituem, cada um a seu modo, lugares de encontros, de passagem 

e de contemplação, se caracterizando assim, em mundos de significados, de 

sensibilidades, de relações e emoções (GOMES, 2008a). Por possuir tais 

diferenças e as características expostas a seguir, esses quatro objetos da 

paisagem de Natal foram escolhidos como elementos chave do presente 

estudo. 

O Morro do Careca é um dos principais símbolos e cartão postal de 

Natal. É uma duna de 107 metros de altura, margeada por vegetação, 

localizada no extremo sul da Praia de Ponta Negra, a mais conhecida da 

cidade. No passado uma das principais motivações daqueles que 

frequentavam a praia era escalar o morro, entretanto, desde o final de década 
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de 1990 não é mais permitido o acesso à duna, localizada na ZPA-06 (Zona de 

Proteção Ambiental Morro do Careca e Dunas Associadas). Essa foi uma 

iniciativa tomada devido ao fato de o fluxo de pessoas subindo e descendo ter 

como consequência a diminuição na altura da duna e o alargamento da área 

sem vegetação, o que compromete a sua preservação (NATAL, 2010b). Essa 

modificação pode ser claramente percebida ao se observar uma foto antiga 

(Figura 2) e uma atual (Figura 3) da referida duna. 

Figura 2 - Morro do Careca antigamente 

  
Fonte: skyscrapercity, 2012 

Figura 3 – Morro do Careca atualmente 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 
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O Pórtico de Natal, ou Pórtico dos Reis Magos (Figura 4), é um 

monumento construído no ano de 1999 pela administração municipal em 

homenagem aos 400 anos da cidade de Natal. Constitui-se em uma estrela 

cadente feita em aço, de cor cinza, que à noite fica iluminada cortando de um 

lado a outro a BR-101, via mais movimentada da cidade. Abaixo da estrela 

localizam-se as estátuas dos três Reis Magos, também iluminadas.  

Figura 4 – Pórtico dos Reis Magos 

 

Fonte: Soares, 2012 

Os monumentos são objetos da paisagem que “impregnam lugares de 

valores estéticos e simbólicos” (CORRÊA, 2005, P. 15). O monumento aqui 

colocado representa a estrela que orientou os Reis Magos para encontrar o 

menino Jesus. Esse monumento faz alusão ao nome da cidade e à Fortaleza 

dos Reis Magos, pelo seu nome e por seu formato (estrela).  

O pórtico possui uma estrutura de 60 metros, sendo 10 metros de 

engaste e 50 metros em balanço. Devido a sua localização, na principal via de 

entrada em Natal, constitui-se em um pórtico de entrada na cidade. 

A Ponte Newton Navarro trata-se de uma ponte estaiada (erguida por 

estais, cabos de aço)(Figura 5). Inaugurada em novembro de 2007, possui uma 

extensão de 1.781,60 metros, altura de 55 metros e largura de 22 metros. Foi 

construída pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte com a função de 



23 
 

 

ser uma via de ligação dos habitantes e turistas entre os bairros da zona norte 

e das demais zonas da cidade, trazendo benefícios em relação ao trânsito e ao 

turismo do estado (Figura 6). Essa ponte é um “monumento, encontro do rio 

com o mar, da fluída cidade do Natal” (LIMA, 2011, P. 32).  

Figura 5 - Ponte Newton Navarro 1 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Figura 6 – Ponte Newton Navarro 2 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

O último objeto da paisagem de Natal considerado nesse estudo é o 

Midway Mall, um shopping Center situado em um dos mais movimentados 



24 
 

 

cruzamentos da cidade, formado pelas Avenidas Salgado Filho (continuação da 

BR-101) e Bernardo Vieira (Figura 7). O shopping possui aproximadamente 67 

mil m² de área bruta locável, com estrutura de três pavimentos, contando com 

270 lojas, praça de alimentação com capacidade para 2000 pessoas, sete 

salas de cinema, teatro e hipermercado, conta ainda com 3.500 vagas de 

estacionamento em seis pavimentos. Foi construído e é administrado pelo 

Grupo Guararapes, um dos maiores grupos empresariais do Brasil. 

Figura 7: Midway Mall 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Entre os objetos da paisagem aqui estudados, o Morro do Careca se 

constitui como natural, o Pórtico dos Reis Magos e a Ponte Newton Navarro 

são sistemas de engenharia construídos pelo poder público e o Midway Mall 

trata-se de um empreendimento privado. Esses objetos, cada um com suas 

características e funções na trama urbana, apresentam importâncias e 

funcionalidades diversas na realidade da cidade, influenciando, cada um a sua 

maneira, o espaço público. 

As cidades dispõem de espaços públicos que, por constituir-se em locais 

onde se desenrola a cena pública, podem servir de suporte a inúmeras 

atividades. Esses espaços testemunham uma diversidade e complexidade 

variada e simultânea de apropriações por diferentes atores, que podem tratá-

los tanto como meio de produção, como para deslocamentos diários, objeto de 

contemplação ou de divertimento (ALBERNAZ, 2007). Esses espaços podem 

ser alguns dos objetos da paisagem aqui apresentados ou seu entorno.  
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Assim, tendo em vista a relação entre os objetos da paisagem aqui 

estudados, sua influência no espaço público, sua função na imagem da cidade, 

e como pontos de referência para empreendimentos imobiliários, percebe-se a 

importância de compreendê-los enquanto marcos da cidade, já que de acordo 

com Lynch (1997), considerando-se características como visibilidade, 

contraste, atividade associada, associações históricas, significado e localização 

estratégica para orientação, esses objetos podem ser considerados 

importantes marcos da cidade de Natal. 

Percebe-se que os marcos aqui considerados, a partir do momento de 

sua fundação ou do surgimento de fluxos de pessoas em suas imediações, 

despertam o interesse de diferentes atores para utilizar suas adjacências como 

local de trabalho, muitas vezes um trabalho pouco qualificado e não legalizado. 

Percebendo os diversos perfis dos sujeitos que utilizam os marcos aqui 

colocados como importantes para suas atividades profissionais, sejam eles 

pessoas jurídicas, como construtoras e corretoras de imóveis; ou pessoas 

físicas, como vendedores ambulantes; e sabendo que o conjunto dos objetos 

da paisagem urbana, cada um com suas funções, forma uma cidade que se 

apresenta enquanto resultado de uma construção histórica, de diversos usos e 

atividades e de domínios diversos (GOMES, 2008b), pretende-se com o 

presente trabalho: 

 Analisar a funcionalidade dos marcos ora apresentados (Morro do 

Careca, Pórtico dos Reis Magos, Midway Mall e Ponte Newton Navarro) 

na trama urbana; 

 Discutir a importância desses marcos da paisagem da cidade no 

processo de urbanização de Natal. 

 Identificar e espacializar as ações ligadas ao uso dos territórios onde se 

localizam os marcos, discutindo seus reflexos;  

Para que seja possível alcançar os objetivos propostos, torna-se 

necessário compreender os significados dos marcos para os diversos atores, e 

para a cidade. Para tal torna-se necessário perceber os significados que a 

paisagem pode adquirir, já que ela é uma forma de representação que produz 

uma maneira de “ver” e compreender o espaço. Não se deve entender a 

paisagem apenas como uma representação pictórica, mas como um processo 

constitutivo que é elaborado sócio-historicamente. Assim, torna-se possível 
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considerar as ideias de Duncan (2004) e Cosgrove (1998), que afirmam ser a 

paisagem um sistema cultural permeado por signos apresentados de forma 

visual e imaginária. Dessa maneira, quando se fala em paisagem se deve 

considerar tudo aquilo que é condicionado e condicionante do seio cultural. 

A paisagem não será entendida como uma realidade objetiva, já que 

deve haver uma preocupação, de acordo com Claval (2004), com a maneira 

pela qual ela está carregada de sentido e investida de afetividade, seja por 

aqueles que vivem nela ou pelos que a descobrem.  

É importante ainda pensar que entre os objetos da paisagem aqui 

pensados há aqueles que são públicos, como a Ponte Newton Navarro, o 

Morro do Careca e o Pórtico dos Reis Magos, e um que é privado, o Midway 

Mall. Apesar de ser um empreendimento privado esse objeto tem o papel de 

influenciar o fluxo de pessoas e veículos e a organização das vias próximas, 

além de ter influência fundamental no número de pessoas que circulam em 

suas adjacências, ocasionando o surgimento de diversas atividades 

econômicas em seu entorno. Assim, percebe-se que o empreendimento 

privado exerce forte influencia sobre o espaço público.   

A partir dessa realidade entende-se a importância de se discutir o 

espaço público como categoria de análise, sendo assim possível compreender 

a relação entre o público e o privado. Sobre o espaço público Gomes (2002) 

afirma ser “um espaço que está ao alcance de todos e, portanto, passível de 

garantir as condições da verdadeira atividade comunicacional”. 

Assim, para a presente pesquisa optou-se por discutir questões relativas 

à paisagem, com considerações de autores como Claval (1997; 2004), 

Cosgrove (1998), Cosgrove e Jackson (2003), Duncan (2002; 2004), Santos 

(1994; 1997; 2006), entre outros. No que diz respeito ao espaço público, local 

de circulação e utilização de diversas formas por diversos atores, são 

discutidas ideias de autores como Arendt (1958), Habermas (1984), Lefevbre 

(1999; 2006), Gomes (2002), Serpa (2007) entre outros.  

Tendo como base as reflexões teóricas dos autores referenciados 

pretendeu-se na presente pesquisa responder à seguinte questão: Quais as 

influências exercidas pelos marcos da paisagem de Natal (Morro do Careca, 

Pórtico dos Reis Magos, Ponte Newton Navarro e Midway Mall) na 
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configuração de territorialidades que constituem a produção do espaço e a 

trama urbana da cidade? 

Para responder ao questionamento central desse trabalho e alcançar os 

objetivos propostos, optou-se por investigar, junto aos vendedores ambulantes, 

aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais interessados e aos 

representantes dos órgãos públicos responsáveis pelo ordenamento dos 

espaços públicos da cidade, quais as relações estabelecidas no entornos dos 

marcos objeto dessa pesquisa, evidenciando assim os discursos e os conflitos 

ali travados. 

Ao se pensar no recorte temporal considerado no presente trabalho, e 

percebendo que dos quatro marcos aqui estudados um é natural e os demais 

foram construídos entre o final da década de 1990 e a década de 2010, optou-

se por considerar dois recortes diferentes: no que diz respeito ao Morro do 

Careca propõe-se para o presente estudo o período entre a década de 1980 

(momento em que a atividade turística começa a se desenvolver em Natal) e o 

período atual (2012). Em se tratando dos demais marcos aqui considerados 

propõe-se uma análise referente ao período compreendido entre o início da 

década de 1990 (já que o surgimento de alguns deles pode constituir-se como 

consequência de acontecimentos ou processos anteriores) e o ano de 2012. 

No que diz respeito aos conflitos existentes no espaço público a 

pesquisa teve a oportunidade de ser realizada em um momento de grande 

fervor dessa relação, já que foi desenvolvida no período em que a SEMSUR 

(Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) realizou um trabalho de 

ordenamento da atividade dos camelôs no entorno do Midway Mall. Essa 

simultaneidade ocasionou a oportunidade de se fazer um acompanhamento de 

todas as relações ali estabelecidas, percebendo claramente a realidade antes e 

após os conflitos ali travados.   

No que diz respeito à investigação sobre a relação dos marcos ora 

estudados com o processo de urbanização da cidade de Natal optou-se por 

utilizar como fontes principais de informações as secundárias, como livros e 

periódicos, sejam eles científicos ou jornalísticos. A escolha desse 

procedimento metodológico se deu por se tratar de marcos pontuais da 

paisagem da cidade, os quais precisam de abordagens individuais, sendo 
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assim possível apreender o papel e a funcionalidade dos objetos da paisagem 

em estudo.  

Diante da proposta de investigação científica ora apresentada e dos 

objetivos propostos optou-se por adotar como passos teórico-metodológicos 

quatro grandes eixos, que se caracterizam pelos seguintes procedimentos: 

rigorosa pesquisa bibliográfica, problematização conceitual, trabalho com as 

fontes orais, ou seja, análise e interpretação das entrevistas realizadas junto 

aos grupos propostos, e a leitura sem palavras. 

A escolha desse último passo metodológico se deu devido ao fato de a 

cidade ser, de acordo com Ferrara (1993) um espaço privilegiado do não-

verbal, pois esse tipo de texto espalha-se em escala macro pela cidade, 

incorporando as decorrências de todas as suas micro-linguagens, como a 

paisagem, a urbanização, a arquitetura, entre outros. Para a autora  

Na cidade, o texto verbal liberta-se da sucessão gráfica dos 
caracteres e adiciona-se aos índices dispersos em quilômetros de 
ruas, avenidas, edifícios, multidões em locomoção, ruídos, luzes, cor, 
volume. Os textos não-verbais acompanham nossas andanças pela 
cidade, produzem-se, completam-se, alteram-se ao ritmo dos nossos  
passos e, sobretudo, da nossa capacidade de perceber, de registrar 
essa informação. É esse registro que transforma os textos não-
verbais em marcos referenciais da cidade; signos da cidade, esses 
marcos aglutinam objeto e signo urbanos” (FERRARA, 1993, P. 20). 
 

 

A partir do exposto optou se por dividir o presente trabalho em três 

capítulos, o primeiro, intitulado “A cidade como locus de movimentos de 

sujeitos que configuram uma paisagem” tem como objetivo principal realizar um 

apanhado teórico sobre os conceitos de cidade e paisagem, inserindo nesse 

contexto o conceito de marco apresentado por Kevin Lynch (1997). A partir 

desse embasamento teórico são apresentados os quatro marcos da cidade de 

Natal aqui considerados: o Morro do Careca, o Pórtico dos Reis Magos, a 

Ponte Newton Navarro, e o Midway Mall. 

No segundo capítulo é feita uma análise da função de cada um dos 

marcos objeto desse estudo no processo de urbanização de Natal. É nesse 

momento que se percebem as mudanças ocorridas na cidade com a 

implementação de alguns dos elementos aqui estudados ou as mudanças 

ocorridas no entorno desses marcos no decorrer do tempo. 

O terceiro e último capítulo trata da relação dos marcos aqui 

considerados com a cidade, ou seja, nesse capítulo esses objetos da paisagem 
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citadina são estudados como parte da trama urbana natalense. Para embasar 

esse estudo são feitas considerações sobre o conceito de espaço público, 

sendo assim considerados os espaços onde está inserido cada um dos marcos 

aqui estudados.  

A partir do exposto pode-se afirmar que o presente estudo se constitui 

em uma análise dos papéis exercidos por objetos com diferentes funções na 

trama urbana, mas que, ao se observar com atenção, apresentam 

peculiaridades que a primeira vista não são percebidas. Algumas dessas 

peculiaridades dizem respeito a conflitos que são travados no entorno desses 

objetos da paisagem, sendo percebido que cada um deles apresenta em seu 

entorno conflitos diversos, dependendo do nível de influência que cada um 

exerce e dos interesses, sejam eles políticos ou econômicos, por eles 

despertados. Dessa forma, tem-se aqui como desafio o desvendamento das 

semelhanças e diferenças apresentadas por importantes objetos da paisagem 

de Natal na realidade da cidade. 
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CAPÍTULO I  

A CIDADE COMO LOCUS DE MOVIMENTOS DE SUJEITOS QUE 

CONFIGURAM UMA PAISAGEM 

 

1.1. A CIDADE E SEUS SIGNIFICADOS 

 

 Para pensar sobre os elementos da paisagem e sua relação com a 

cidade é fundamental definir o termo cidade. Na geografia essa preocupação 

existe desde o século XIX, quando Ratzel, em sua obra Antropogeographie 

(1882-1891), propôs que esta seria “um adensamento contínuo de pessoas e 

habitações humanas, que ocupa uma considerável área do solo e que está 

localizado no centro das principais linhas de tráfico” (APUD VASCONCELOS, 

2003, P. 57). 

 Após essa primeira definição La Blache afirmou, em 1922, que a cidade 

se caracteriza como “uma organização social de grande envergadura: ela 

responde a um estágio de civilização que certas regiões ainda não atingiram” 

(APUD VASCONCELOS, 2003, P. 58). Percebe-se nessas duas acepções o 

caráter regional dos autores, visão modificada a partir da exposição, em 1940, 

de Robert Dickinson, que coloca a “grande cidade como uma unidade na vida e 

na organização social, formada por uma série de pequenas unidades 

homogêneas” (1961, P. 121). 

 Já na década de 1950 é introduzida a esse conceito a ideia de tempo, 

quando o francês Pierre George afirma ser a cidade “um fato histórico e um 

fato geográfico na medida em que sua forma seria um compromisso entre o 

passado e o presente, enquanto que seu conteúdo humano e a atitude de seus 

habitantes seriam marcados pelo signo do presente” (GEORGE, 1952 APUD 

VASCONCELOS, 2003, P. 58). No mesmo ano é apresentada outra definição 

para a cidade, formulada por Maximilien Sorre, nesse caso considerada mais 

completa. Para o autor a cidade se constitui em 

uma aglomeração fechada, permanente, mais ou menos considerável 
e densa, em grande parte totalmente independente de sua terra para 
a sua subsistência, implicando uma vida de relações ativas e 
traduzindo no seu aspecto geral um alto grau de organização (1952, 
P. 180). 
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 Outro autor que dá considerável contribuição na definição da cidade é 

Torres (1957, p. 262), que afirma ser a cidade “uma coletividade humana, 

assentada num lugar determinado, abastecida do exterior e que organiza uma 

região”. Percebe-se nas palavras do autor um retorno ao âmbito regional 

considerado por autores anteriores. 

 Quando se observa os estudos mais recentes sobre a cidade, percebe-

se que são considerados aspectos sociais, como o exposto por Harvey (1980, 

p. 174), que define a cidade como “o lugar das contradições acumuladas”. Essa 

concepção também é percebida em Claval (1988, p. 706) ao colocar que “a 

cidade nasce das necessidades de interação das pessoas e das vantagens que 

ela oferece”. 

 No que diz respeito a autores brasileiros, pode-se perceber importantes 

contribuições de Ana Fani Carlos e Milton Santos. Para Carlos (1994) a cidade 

se constitui em uma concentração de pessoas que exercem diversas funções 

em uma divisão social do trabalho, sendo essas atividades concorrentes e 

complementares. Dois anos depois a autora dá ênfase às relações sociais que 

se dão nesse espaço do cotidiano, afirmando ser a cidade o 

Lugar dos conflitos permanentes e sempre renovados, lugar do 
silêncio e dos gritos, expressão da vida e da morte, da emergência, 
dos desejos e das coações, onde o sujeito se encontra porque se 
reconhece nas fachadas, nos tijolos ou, simplesmente, porque se 
perde nas formas sempre tão fluídas e tão móveis. (1996, P. 147) 

 

A abordagem de Santos (1994) se dá no que diz respeito à diferenciação 

entre o urbano, o abstrato, e a cidade, o concreto. Nessa dimensão a cidade se 

constitui como palco, locus da dinâmica da urbanização. Para o autor (1992, p. 

241) “a cidade é o concreto, o conjunto de redes, enfim, a materialidade visível 

do urbano, enquanto que este é o abstrato, porém o que dá sentido e natureza 

à cidade”. 

 Por existir uma relação íntima entre a cidade e o urbano, em 1980 Jean 

Bastié e Bernard Dezert colocam que a noção de cidade deveria ser substituída 

pela de “espaço urbano”, sendo este entendido como um espaço, físico, 

econômico, social, percebido e vivido. Mantendo essa linha, Corrêa (1989, p. 9) 

afirma ser esse espaço “reflexo e condicionante social, um conjunto de 

símbolos e campos de lutas”. 
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Pensando a cidade como obra arquitetônica pode-se percebê-la, 

segundo Lynch (1997, p. 1), como uma construção no espaço em grande 

escala, edificada no decorrer de um longo período de tempo. As sequencias de 

construção das cidades são percebidas de diferentes formas por diferentes 

pessoas, sendo sequencias “invertidas, interrompidas, abandonadas e 

atravessadas”. 

 Para o autor a cada instante há coisas diferentes para ver, e mais do 

que o olho pode ver, o ouvido pode perceber. Na cidade há sempre um cenário 

e uma paisagem esperando para serem explorados. Nada é vivenciado em si 

mesmo, mas em relação a algo ou a alguma experiência anterior, aos seus 

arredores, aos elementos que eles conduzem. 

 Na interação entre o homem e o entorno, existe um duplo vínculo, ou 

seja, ao mesmo tempo em que o homem modifica o ambiente (o cenário), ele é 

modificado. Dessa forma, há uma reciprocidade simbólica e ecossistêmica, 

então, “biocultural” (SILVEIRA, 2009, P.73) que impulsiona os fluxos em jogo 

nessa interação. O homem, assim, está integrado ao cenário, sendo reflexo e 

espelho dessa interação. 

 Essa ideia de interação entre o sujeito e a cidade é compartilhada por 

autores como Santos (1978), para quem a cidade pode ser entendida como 

uma unidade de percepção, ou seja, um processo contextual onde tudo é 

signo, linguagem. Assim, o elemento que estabelece seleções e relações em 

um contexto é o usuário, e o uso é sua fala, sua linguagem. O uso se 

estabelece enquanto leitura da cidade na relação humana. Logo, o espaço 

urbano só encontra seu espaço contextual no momento em que são 

selecionados os usos que lhe atribuem significado. O usuário faz a leitura do 

espaço contextual ao mesmo tempo que nele inscreve sua linguagem. Dessa 

forma, o uso é o elemento capaz de transformar o espectador em ator, sendo 

cada uso convertido em signo de si mesmo. 

Percebendo a cidade dessa forma não se pode pensar ruas, praças, 

avenidas ou prédios como elementos autônomos, mas como partes de um 

conjunto. “A cidade é resultado da atividade do conjunto que dinamiza suas 

estruturas, e se denomina contexto urbano” (FERRARA, 1986, P.119). E é 

esse contexto que 
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contribui para o significado da cidade e toda mudança do contexto 
implica alteração daquele significado. Assim sendo, o projeto de uma 
cidade supera em importância o partido das edificações que a 
compõem. Levar em consideração o contexto urbano supõe 
selecionar e relacionar, em constantes remodelações, seus 
elementos constitutivos a fim de permitir que o usuário urbano seja 
capaz de apreender a cidade como unidade, como percepção global 
e contínua”(IDEM). 

  

Assim, não é possível refletir sobre os objetos desse estudo 

desvinculados do conjunto da cidade, que deve ser entendida aqui como um 

conjunto de aspectos materiais (SANTOS, 1989) que devem ser apreendidos 

como uma unidade onde o usuário estabelece seleções e relações em um 

contexto (SANTOS, 1978). 

Dessa forma, é fundamental perceber a conjuntura histórica em que 

cada um dos objetos foi introduzido ou ganhou importância e qual a função que 

cada um deles desempenha na paisagem citadina. E para que os objetos da 

paisagem aqui estudados sejam compreendidos no contexto da cidade 

procura-se a seguir, inicialmente discutir o desenvolvimento histórico do 

conceito de paisagem, e posteriormente vinculá-lo aos objetos desse estudo. 

 

1.2. A PAISAGEM E SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

A paisagem sempre foi um conceito fundamental para a geografia, 

sendo sua abordagem essencial para Carl Sauer e seus seguidores da Escola 

de Berkeley. Nesse período a investigação se dava no mundo rural, 

concentrando-se em artefatos físicos específicos, como cercas que dividiam 

territórios, por exemplo. Naquele momento os trabalhos relacionados à 

paisagem se davam no sentido de que elas (as paisagens) podiam ser 

identificadas e descritas através do mapeamento de elementos constituintes e 

visíveis da cultura material produzida pelos grupos culturais que compunham 

sociedades estáveis, pré-modernas e predominantemente agrícolas 

(COSGROVE; JACKSON, 2003). Não havia uma preocupação com “a energia, 

costumes ou crenças do homem, mas com as marcas do homem na paisagem” 

(SAUER, 1998, P. 57). De acordo com o referido autor (1998, p. 59) 

A cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural o 
resultado. Sob a influencia de uma determinada cultura, ela própria 
mudando através do tempo, a paisagem apresenta um 
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desenvolvimento, passando por fases e provavelmente atingindo no 
final o término do seu ciclo de desenvolvimento. 
 

Quando o conceito de paisagem passou a ser utilizado sob o âmbito da 

modernidade houve um desequilíbrio nos estudos de Sauer, sendo seus 

conceitos reconstruídos, e a paisagem entendida como um modo especial de 

compor, estruturar e dar significado a um mundo externo. A paisagem passa a 

ser considerada uma imagem cultural, uma forma pictórica de representar ou 

simbolizar o que circunda o ser humano. 

A concepção de paisagem elaborada e disseminada por Sauer sofreu 

diversas críticas, como por exemplo, a apresentada por Macdowell (1996), que 

faz considerações sobre a forma como a cultura e o espaço são pensados pelo 

autor. Macdowell (1996) coloca que a fragilidade da análise Saueriana se dá 

em sua intenção de captar todas as formas que dimensionam a cultura na base 

espacial. A geografia embasada na Escola de Berkeley tinha como foco a 

reflexão cultural calcada no âmbito da morfologia da paisagem. A análise era 

realizada acima, ou, sem levar em consideração os sujeitos pertencentes ao 

lugar e produtores da paisagem. 

Questões subjetivas, como os cheiros, os sons, os ritmos, etc. não foram 

consideradas nos estudos da Escola de Berkeley, esses elementos se 

constituem em significados e passaram a ter lugar nos estudos da geografia 

contemporânea. Nos estudos atuais a paisagem não manifesta apenas os 

padrões estéticos, os desejos e a visões de mundo das sociedades que se 

representam, ela aparece como um universo de signos. 

Outra crítica ao que coloca Sauer é feita por Lewis (1979). O autor 

entende que o que se convenciona chamar de “paisagem cultural”, ou a 

paisagem modificada pelo homem, já não faz sentido, posto que cada milímetro 

dos Estados Unidos, seu objeto de estudo, foi de alguma forma e em algum 

tempo modificada pelo homem. Ele coloca ainda que “paisagens naturais” são 

tão raras quanto montanhas que nunca foram escaladas, e pelas mesmas 

razões. 

 Dessa forma, se deve considerar, de acordo com Silveira (2009), a 

inexistência de uma paisagem que não seja cultural. Ele coloca que o termo 

“paisagem cultural” é uma tautologia, já que qualquer paisagem é um 

fenômeno de cultura. Silveira (2009, p. 71) coloca ainda que “o conceito de 
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paisagem é polissêmico”. Essa afirmação se deve ao fato de que essa noção 

possui inúmeros sentidos, de acordo com o campo teórico e a perspectiva 

estética pretendida por quem a interpreta. 

O termo “paisagem cultural” foi fortemente utilizado para apontar 

esclarecimentos e explicações interpretativas acerca de forças históricas, 

culturais e científicas que constituíram a evolução das paisagens, se 

desenvolvendo fortemente uma linha de análise acerca da evolução cultural a 

partir da paisagem natural (GOMES, 1999, P. 121).    

 Tendo como base as ideias ora apresentadas o conceito aqui 

empregado será o de paisagem, em detrimento ao de paisagem cultural, já que 

o presente trabalho não tem a intenção de abordar a evolução da paisagem, 

mas a relação estabelecida entre objetos da paisagem da cidade e o dia-a-dia 

desta. 

 A paisagem, então, se caracteriza como uma “maneira de ver”, uma 

forma de compor o mundo externo em uma “cena”, em uma unidade visual, 

sendo uma “fonte constante de beleza e feiura, de acertos e erros, de alegria e 

sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda” (COSGROVE, 1998, P. 100). 

Para se pensar sobre esse conceito de forma prática é importante 

colocar as considerações de Santos, que afirma ser a paisagem composta por 

formas naturais e artificiais, ou seja 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a 
paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo 
que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também 
de cores, movimentos, odores, sons etc. (1997, p.61) 

 

A paisagem produz impressões apreendidas pelos sentidos, seja através 

das cores percebidas pelo olhar, os sons apreendidos pelos ouvidos, ou os 

cheiros, algumas vezes bons e em outras ruins, mas que muitas vezes trazem 

a lembrança da cidade, sendo sua leitura possibilitada pela bagagem cultural 

que cada grupo fundamenta a vida cotidiana. Destarte, a paisagem toma uma 

forma metafórica de livro, sendo suas leituras permeadas por elementos 

culturais que interferem nas formas de olhá-la, de entendê-la e de exercitá-la. 

Dessa forma, pode-se compreendê-la como um texto cultural, que apresenta 

muitas dimensões e oferece a possibilidade de serem realizadas muitas 

diferentes e simultâneas leituras, mas igualmente válidas (RODRIGUES, 2000).  
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Sobre essa leitura Duncan (2004), coloca que só é possível se esta for 

considerada como um sistema cultural permeado por signos presentes na vida 

social. O autor afirma que é essencial considerar a paisagem como um 

processo cultural que condiciona e é condicionado por valores, sendo um 

elemento fundamental para interpretações de signos. 

Apesar das diversas formas de ser lida não se deve esquecer, como 

coloca Santos (1997) que a paisagem é um elemento que está inserido na 

lógica da captação pela esfera ocular, mas também é imprescindível que se 

tenha sempre em mente que ela se coloca para além desse âmbito. Paralelo 

ao que está sob o domínio da visão se encontram os subtextos, elementos que 

se mantém na memória social individual e coletiva, criando, recriando e 

ressignificando a paisagem. 

Essa categoria é uma construção coletiva que possui forma, aparência e 

sentido, possui ainda múltiplos signos, diferentes formas de representação e 

especificidades históricas. Assim, sua compreensão tem uma relação inevitável 

com as formas de representação do cotidiano, já que é o resultado de uma 

elaboração complexa de sentidos que devem ser celebrados (MÉLO, 2009). 

Dessa forma, pensar a paisagem é fazer uma relação desta com 

símbolos, signos e representações da vida social. Ela não se configura como 

uma realidade objetiva, uma superfície a ser contemplada, mas como um 

sistema de representação permeado por constructos que variam culturalmente, 

espacialmente e temporalmente. 

A partir das considerações relacionadas aos conceitos de paisagem e 

cidade percebe-se como coerente a utilização do termo paisagem urbana, que 

de acordo com Santos (1989, p. 185) pode ser definida como  

o conjunto de aspectos materiais, através dos quais a cidade se 
apresenta aos nossos olhos, ao mesmo tempo como entidade 
concreta e como organismo vivo. Compreende os dados do presente 
e os do passado recente ou mais antigo, mas também compreende 
elementos inertes (patrimônio imobiliário) e elementos móveis (as 
pessoas e as mercadorias). 

 

Percebe-se que, por contemplar elementos inertes, como os objetos da 

paisagem aqui considerados, e os elementos móveis, como as pessoas, que 

dão vida à trama urbana, essa categoria se apresenta como fundamental para 
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a presente pesquisa, tornando-se essencial considerar o importante papel das 

pessoas (usuários) ao criar, recriar e ressignificar a paisagem urbana. 

 

1.3 AS IMPRESSÕES DA PAISAGEM DA CIDADE 

 

Na cidade a paisagem apresenta marcas do tempo, inscritas em suas 

formas e reproduzidas revelando uma construção histórica cheia de arte e 

lembranças. Essas lembranças são facilmente identificadas por aqueles que 

vivem na cidade, já que a paisagem urbana pode ser percebida pela sociedade 

como uma obra coletiva que contempla todas as dimensões humanas 

(CARLOS, 2004). 

 As marcas do tempo colocadas por Carlos são evidentes quando se 

pensa no Morro do Careca, objeto natural da paisagem natalense que sempre 

desempenhou um papel muito forte para a população. Ele está presente em 

uma praia amplamente frequentada pelos habitantes da cidade, especialmente 

nas décadas de 1980 e 1990, e atualmente se constitui como a praia de Natal 

mais frequentada por turistas nacionais e internacionais. Enquanto objeto da 

paisagem da cidade, o Morro do Careca sofreu claras marcas do tempo, já que 

devido ao fluxo de pessoas subindo e descendo, sofreu uma ampliação de 

seus limites laterais e diminuição na sua altura.  

 Esse objeto da paisagem é um exemplo de que a paisagem revela uma 

história que é inscrita nas formas apresentadas pela cidade, geradas por 

tempos diferenciais acumulados, mas que produzem uma impressão 

apreendida pelos sentidos. Cada indivíduo faz associações com alguma parte 

de sua cidade, e a imagem que cada pessoa tem de cada um desses locais 

está impregnada de lembranças e significados, o que ocasiona, geralmente, 

uma percepção fragmentária, misturada com considerações diversas.  

 Assim, a paisagem é o resultado de um processo bilateral entre o 

observador e seu ambiente. Para construir sua imagem o observador 

seleciona, organiza e confere significado àquilo que vê de acordo com sua 

capacidade de adaptação e com seus objetivos. Assim desenvolvida, a imagem 

limita e enfatiza o que é visto, testando e filtrando a informação perceptiva. 

Dessa forma, determinada imagem pode variar significativamente de 

acordo com seus observadores, já que a paisagem urbana é composta por 
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elementos presentes no imaginário e em seus domínios culturais, não sendo 

possível pensar simplesmente nas estruturas produtivas. 

Para aqueles que não vivenciaram o período em que subir o Morro do 

Careca era um desafio para os frequentadores da Praia de Ponta Negra aquela 

paisagem não tem o significado que possui para os frequentadores assíduos 

daquela praia até o ano de 1990 (momento em que a duna foi interditada). Para 

os que não vivenciaram essa experiência, não o Morro do Careca, mas outros 

objetos da paisagem adquirem significados, como por exemplo a Ponte Newton 

Navarro. Para uma pessoa que vive na zona sul da cidade e não utiliza essa 

ponte para chegar a sua casa esse objeto da paisagem não tem 

representatividade, entretanto para aqueles que vivem, por exemplo, no bairro 

da Redinha e, a partir da inauguração da ponte, passou a utilizar esse 

equipamento para se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa, esse novo 

objeto da paisagem pode representar uma grande mudança em sua vida, ou 

até em sua qualidade de vida. 

A cidade está se modificando, e as relações com o lugar se determinam 

no cotidiano, sendo o espaço da cidade o lugar do encontro e o produto desse 

encontro, e por ser um espaço de convivência é também o lócus de conflitos, 

de transgressão das normas e das convenções sociais. É a partir dessas 

relações que a cidade ganha movimento, não existindo sem a sociedade que 

lhe dá conteúdo.  

As cidades são conjuntos de significados, mas todas elas possuem 

espaços que são privilegiados em detrimento de outros. São espaços que, pela 

densidade de sentidos, atraem o público e a simbolizam, passando a ter 

fundamental importância na construção das imagens que identificam a cidade, 

ocorrendo assim a cenarização da vida pública.  

Para pensar sobre esses lugares é importante perceber as 

características que fazem com que alguns elementos da paisagem da cidade 

ganhem outras dimensões, traduzindo valores e significados em imagens 

espaciais.  

Entre as características a serem observadas está a legibilidade. Esse é 

um conceito que trata da qualidade visual da cidade percebida por seus 

habitantes, no que diz respeito à clareza aparente de sua paisagem. Ou seja, 

uma cidade legível seria aquela em que seus símbolos seriam identificáveis, 
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podendo eles ser considerados como seus bairros, marcos e vias. Nesse caso 

os marcos da cidade seriam facilmente reconhecíveis e agrupados em um 

modelo geral. 

 A legibilidade, segundo Lynch (1997), é crucial para o cenário urbano, 

sendo importante para dar uma nova forma às cidades. Para se pensar sobre 

essa forma de ver a cidade é importante perceber que a legibilidade não é o 

único atributo importante de uma bela cidade, mas adquire uma importância 

especial quando se considera os ambientes na escala urbana de dimensão, 

tempo e complexidade. Dessa forma, ao se considerar a legibilidade não se 

deve considerar a cidade em si, mas a cidade como é percebida por seus 

observadores. 

 Pensando sobre essa dimensão deve-se observar as mudanças 

provocadas pelo surgimento de determinados objetos na cidade. No caso 

específico de Natal pode-se pensar na transformação exercida pela Ponte 

Newton Navarro na legibilidade da cidade. Até novembro de 2007, momento de 

inauguração da ponte, o transporte de pessoas entre as zonas norte e sul da 

cidade se dava através da Ponte do Potengi Presidente Costa e Silva, 

conhecida por Ponte de Igapó, ou através de uma balsa que fazia a travessia 

do Rio Potengi, transportando os veículos. A segunda alternativa era utilizada 

fundamentalmente pelos veículos que realizavam passeios com turistas ao 

litoral norte do estado. 

 A partir do momento em que a Ponte Newton Navarro foi inaugurada 

Natal adquiriu uma importante via de transporte que teve o papel de desafogar 

o trânsito na antiga ponte. Mas essa nova obra não teve apenas esse papel, se 

tornou um importante elemento da paisagem, por suas características, e um 

local de contemplação, já que por sua altura (110 metros) proporciona uma 

ampla visão de diversos bairros da cidade, além de ser um ponto estratégico 

para a observação de monumentos históricos, do mar e do Rio Potengi. 

 Quando se pensa em legibilidade é fundamental considerar a 

capacidade de estruturar e identificar o ambiente onde se vive, uma 

característica que é intrínseca àqueles que se locomovem, sendo utilizados os 

mais diversos indicadores para tal, sejam eles: as sensações visuais, como por 

exemplo a cor, forma, movimento ou luz; ou outros sentidos, como o olfato, a 

audição e o tato.  
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 O homem desenvolveu alguns recursos importantes para sua 

orientação, tais como mapas, números de ruas, semáforos, placas indicativas, 

etc., mas para se orientar o homem se utiliza estrategicamente da imagem do 

espaço vivido, ou seja, um quadro mental generalizado do mundo físico 

exterior, uma trama que cada indivíduo é portador. Essa imagem é fruto da 

sensação imediata e da lembrança de experiências passadas, se prestando 

seu uso para interpretar informações e orientar ações. A importância prática e 

emocional da utilização dessa imagem se dá pela necessidade de reconhecer 

e padronizar o ambiente onde se vive. 

 Esse cenário físico, se vivo e integrado, é capaz de produzir uma 

imagem bem definida, desempenhando um papel social, pois fornece a 

matéria-prima para a formação de símbolos e lembranças coletivas da 

comunicação de grupo. 

 A boa imagem ambiental oferece ao indivíduo que dela desfruta um 

importante sentimento de segurança emocional, sendo assim possível 

estabelecer uma relação harmoniosa entre o indivíduo e o mundo a sua volta. 

Esse sentimento pode ser considerado como oposto à desorientação, ou seja, 

o sentimento que se tem em relação à terra natal é mais forte quando esta não 

é apenas familiar, mas característica. 

 Um ambiente característico e legível não proporciona apenas segurança, 

mas reforça a profundidade e a intensidade potencial da experiência humana. 

Se praticada em um cenário de maior clareza uma ação cotidiana pode assumir 

um novo significado, pois além se representar um símbolo poderoso de uma 

sociedade complexa, se bem organizada em termos visuais a cidade pode ter 

também um forte significado expressivo (LYNCH, 1997). 

 Se utilizando dessas características algumas empresas, sejam 

construtoras ou imobiliárias fazem uso de objetos característicos, que trazem 

legibilidade ao ambiente. Um importante exemplo em Natal é o Pórtico dos 

Reis Magos, muito utilizado como ponto de referência nos materiais de 

divulgação de empreendimentos imobiliários, como por exemplo, o do 

Condomínio Estrela de Natal (Figura 8). 
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Figura 8: Material de divulgação Condomínio Estrela de Natal 

 

Fonte: wagneraccioly, 2012 

  

 Esse empreendimento não utiliza esse elemento da paisagem apenas 

como ponto de referência, mas como símbolo do próprio empreendimento, 

sendo oferecidos aos proprietários de suas unidades habitacionais, no 

momento da entrega das chaves, brindes que evocam esse marco da cidade 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Símbolo do empreendimento Estrela de Natal 

 

Fonte: wagneraccioly, 2012 
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Esse objeto da paisagem de Natal é um exemplo de que, com o 

surgimento de novos elementos e o desaparecimento de outros a paisagem 

citadina está em constante mudança, operando ali permanências e desejos 

renovados constantemente.  

Para Souza e Pesavento (1997) a fisionomia da cidade sofre adaptações 

permanentemente, sendo estas também nas estruturas físicas. Isso se dá 

devido ao fato de que em cada período histórico a compreensão do 

crescimento e desenvolvimento estrutural ocorre de formas distintas. 

Pensando sobre os momentos históricos do surgimento de cada um dos 

objetos aqui estudados pode-se perceber que, com exceção do Morro do 

Careca, que é um elemento natural, os demais marcos foram construídos com 

uma pequena diferença de tempo, entretanto com finalidades bem diferentes. 

O Pórtico dos Reis Magos foi construído no final do ano de 1999, em 

comemoração aos 400 anos da cidade de Natal, já o Midway Mall foi 

inaugurado em 2005, se constituindo num dos maiores centros de consumo do 

estado do Rio Grande do Norte.  

Já em 2007 foi inaugurada a Ponte Newton Navarro, com a função 

primeira de ser uma via de ligação entre as zonas norte e leste da cidade. No 

que diz respeito à Ponte Newton Navarro é importante destacar que sua 

importância não está apenas na ligação de duas zonas administrativas da 

cidade, mas em uma via que leva os turistas e veranistas para as praias do 

litoral norte potiguar, um dos principais atrativos turísticos do estado, e a função 

futura de se constituir em uma via fundamental para suprir o fluxo ocasionado 

pelo aeroporto internacional que está sendo construído na cidade de São 

Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. 

Observando-se os objetos da cidade e suas diversas funções e 

importâncias é possível afirmar que esta se apresenta como uma teia onde 

operam e se inter-relacionam diversas concepções, inseridas em uma densa 

rede de relações. Assim, é preciso pensar a paisagem urbana com uma visão 

geral, assumindo um pensamento coletivo que envolve as representações e 

imaginações, formando assim nos indivíduos uma imagem da cidade. 
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1.3.1 A imagem da cidade e seus elementos 

 

 A imagem pública de uma cidade é a sobreposição de muitas imagens 

individuais, podendo existir uma série de imagens públicas criadas cada uma 

por um grupo de cidadãos. Cada imagem individual é única, possuindo algum 

significado que raramente é comunicado, mas ela se aproxima da imagem 

pública, que é abrangente. 

 Algumas influências atuantes sobre a imagem de objetos físicos podem 

ser seu significado social, sua função, sua história, ou mesmo seu nome. Já no 

que diz respeito à forma em si o conteúdo das imagens das cidades pode ser 

classificado em cinco elementos: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. 

Esses elementos podem ser definidos da seguinte forma (LYNCH, 1997): 

Vias. As vias são canais de circulação onde o observador se locomove 

habitualmente. Como vias pode-se considerar ruas, alamedas, linhas de 

trânsito, canais, ferrovias, etc. Os observadores percebem as vias na medida 

em que se locomovem nelas, estando os outros elementos ambientais se 

organizando ou se relacionando com elas. Entre os elementos aqui estudados 

percebe-se com clareza que a Ponte Newton Navarro pode ser considerada 

como uma via, já que, no contexto urbano, esta possui como característica 

inicial a função de ligação entre a zona norte e a zona leste da cidade. 

Limites. Por limites entende-se os elementos lineares não usados ou 

entendidos como vias pelo observador. Podem ser considerados como os 

limites ou fronteiras entre duas fases, podendo ser uma praia, a margem de um 

rio, uma ferrovia, um muro, ou outra barreira. São comumente referências 

laterais mais ou menos penetráveis que possuem importância por seu papel de 

conferir unidade a áreas diferentes. O Morro do Careca apresenta as 

características de limite, já que se encontra no limite sul da Praia de Ponta 

Negra e apresenta grande visibilidade. Esse objeto da paisagem pode se 

caracterizar como um limite não apenas para as pessoas que caminham na 

praia de Ponta Negra, já que após o morro há uma grande quantidade de 

pedras que impedem que os pedestres continuem a caminhada. Ele se 

caracteriza como um limite também para as pessoas que estão de carro, já que 

a Avenida Erivan França, que se encontra na beira mar de Ponta Negra, 

termina quando chega próximo ao morro. 
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Bairros. Os bairros são regiões médias ou grandes reconhecíveis por 

possuírem características comuns que os diferenciam dos demais, como, por 

exemplo, a estrutura da população. São espaços identificáveis a partir do lado 

interno, sendo também usados como referência externa quando visíveis do 

lado de fora. 

Para alguns esse é o elemento identificador da cidade, uma 

característica que normalmente não depende do observador, mas da cidade, 

havendo, segundo Santos (1989), à luz de suas características, dois tipos de 

agrupamento e de oposição, onde de um lado se encontra a oposição entre 

bairros ricos e pobres; e de outro, a oposição entre bairros dotados de 

comércio e outras atividades econômicas e bairros puramente comerciais. 

Entre os objetos da paisagem aqui estudados não se pode considerar 

nenhum como bairro, entretanto é importante considerar a função que a Ponte 

Newton Navarro exerce como ligação entre eles. Nesse caso específico os 

bairros considerados não necessariamente são Redinha e Rocas, mas zona 

norte e zona leste, já que a ponte tem como função fazer a ligação entre essas 

duas áreas da cidade.  

Pontos nodais. Os pontos nodais são lugares estratégicos de uma 

cidade através dos quais o observador pode entrar, sendo os focos para os 

quais ou a partir dos quais o observador se locomove. Pode-se considerar que 

são junções, cruzamentos ou convergências de vias. Podem ser concentrações 

que adquirem importância por condensar algum uso ou alguma característica 

física, como uma esquina ou uma praça fechada. Em muitos casos esse pontos 

nodais são o foco ou a síntese de um bairro, se caracterizando como um 

símbolo dele. Esses pontos podem ter a função de concentração, de 

convergência ou de conexão, estando dessa maneira fortemente ligados às 

vias. Também pode-se perceber que há uma forte ligação entre os pontos 

nodais e o bairros, já que os núcleos são os focos intensivos dos bairros, seu 

centro polarizador, sendo em muitas ocasiões o traço dominante de uma 

imagem. 

Entre os objetos estudados essa característica é muito clara no caso do 

Midway Mall, já que ele está localizado no principal cruzamento da cidade. Por 

se caracterizar como um equipamento urbano voltado para o espetáculo, o 
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lazer e o comércio esse espaço converge um considerável movimento de 

pessoas e veículos. 

Marcos. Os marcos também são uma referência quando se pensa na 

imagem de uma cidade, diferenciados dos pontos nodais pelo fato de serem 

externos. São objetos físicos como um edifício, um sinal ou uma montanha. 

Esses elementos são geralmente utilizados como indicadores de identidade, ou 

até de estrutura, parecendo tornar-se mais confiáveis à medida que um trajeto 

vai ficando mais conhecido. 

Em muitas ocasiões esses marcos podem se constituir em monumentos, 

elementos compostos por textos impregnados de figuras que comunicam 

mensagens de forma simbólica (CORRÊA, 2005). Se caracterizando ou não 

como monumentos os objetos de uma cidade podem se fixar como marcos por 

serem visíveis a partir de muitos outros lugares.  

Entre os objetos estudados um que se caracteriza como monumento, já 

que foi construído com essa intenção, é o Pórtico dos Reis Magos. Esse tipo de 

objeto da paisagem possui a característica, de acordo com Gomes (2008b, p. 

13), de apresentar interpretações populares amplamente compartilhadas, que 

“se caracterizam pela contestação e pela pluralidade de significados”. Esses 

elementos se constituem em mais que artefatos estéticos, mas em objetos em 

torno dos quais diversos confrontos podem se dar. 

Esses confrontos se dão com mais facilidade se seu entorno for um 

espaço público, já que se constitui em um espaço social, que reflete processos 

mais abrangentes que ocorrem na sociedade. Esses são espaços que, em 

decorrência de particularidades e singularidades, possibilitam e ensejam 

determinadas práticas sociais, econômicas e políticas, sendo próprias desses 

espaços a publicidade e o reconhecimento.  

Os monumentos, além de serem marcos da cidade, têm o papel de 

fortalecê-la de identidades (CORRÊA, 2005). Eles recriam paisagens dotadas 

de símbolos que apresentam mensagens e contribuem para modelar o 

imaginário social, pois as imagens como as associadas aos monumentos 

possibilitam interpretações distintas, não constituindo, como nos textos 

escritos, fontes seguras para a construção de um único conjunto de 

significados. Esses objetos da paisagem podem ser representações modernas 
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da história da cidade, transformados em ícones no processo de atrair visitantes 

e ao mesmo tempo (re)contar a sua história de forma contemporânea.  

Apesar de os monumentos apresentarem fundamental importância para 

a cidade não necessariamente os marcos terão essa característica. Esse 

atributo pode se dar em função da localização de um objeto da cidade, como, 

por exemplo, em uma junção que implique a tomada de decisões quanto ao 

trajeto a seguir.  

Esse é um aspecto que reforça a importância de um marco para a 

população de uma cidade, sendo uma característica muito clara quando se 

pensa no Midway Mall, já que ele se constitui em um importante ponto de 

referência para as pessoas que transitam na cidade. 

 A atividade associada a um objeto também pode fazer com que ele seja 

considerado como um marco, ou ainda as associações históricas ou outros 

significados. Pode-se perceber também claramente essas características no 

Midway Mall, já que ele se constitui em um local de convergência de atividades, 

por exemplo econômicas e de lazer, adquirindo assim significados diversos, 

para grupos diversos. 

Os marcos distantes e os pontos proeminentes que são visíveis a partir 

de diversos pontos da cidade são estratégicos para a orientação e escolha de 

trajetos de pessoas pouco familiarizadas com a cidade. Em Natal essa 

característica pode ser empregada ao Morro do Careca, já que se trata de uma 

duna muito divulgada como atrativo turístico e que está localizada em um local 

onde se concentram diversos estabelecimentos comerciais com fins turísticos. 

 No dia-a-dia das cidades os marcos locais, visíveis apenas em lugares 

restritos, possuem uma considerável importância, pois são usados com muito 

mais frequência. No entanto, essa realidade pode ser diferente dependendo do 

número de objetos locais que se tornam marcos, e esse número, de acordo 

com Lynch (1997) é diferente dependendo tanto da familiaridade do observador 

com o ambiente quanto dos objetos ali existentes. Entre os marcos aqui 

estudados não se percebe claramente essa característica, entretanto pode-se 

afirmar que para a parcela da população da cidade que em seu dia-a-dia não 

passa pela área da BR-101 onde se localiza o Pórtico dos Reis Magos, esse 

pode ser considerado como um marco local, já que, para quem transita na 

rodovia ele é visível a uma distância de aproximadamente dois quilômetros, 
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entretanto só é percebida com clareza quando se está a menos de 500 metros 

de distância. 

É fundamental perceber que um marco da cidade não necessariamente 

será percebido da mesma forma por todos os observadores, pois a imagem de 

uma dada realidade física pode ser modificada conforme os diferentes modos 

de ver. Ou seja, uma via expressa pode ser um canal de circulação para o 

motorista, mas para o pedestre pode ser considerado como um limite. Ou ainda 

uma área central pode ser um bairro se considerada em uma escala média, 

mas um ponto nodal se pensada considerando toda a área metropolitana. 

Apesar de todas essas considerações, as categorias podem ser 

avaliadas com certa estabilidade se pensadas por um determinado observador 

operando em um determinado nível. Entretanto, é fundamental ter em mente 

que nenhum dos tipos de objetos da paisagem existe isoladamente, “os bairros 

são estruturados com pontos nodais, definidos por limites, atravessados por 

vias e salpicados por marcos”(LYNCH, 1997, P. 54). 

 Esses objetos constituem mundos simbólicos que exercem uma força de 

articulação das várias peças que compõem uma trama. A proximidade desses 

objetos e dessas tramas constitui um espaço tecelado por sistemas 

imaginários. Na cidade há uma infinidade dessas tramas, constituídas por 

códigos, sinais e signos que o homem se apropria e utiliza para elaborar suas 

representações e embasar a memória (MÉLO, 2009). 

 Nesse contexto, o uso de marcos significa a escolha de um objeto dentre 

um conjunto de possibilidades, sendo sua principal característica a 

singularidade, ou seja, algum aspecto que lhe seja único. Essa importância, 

essa singularidade, é o que será discutido aqui, já que a paisagem é, de acordo 

com Duncan (2004, P. 106) um conjunto ordenado de objetos, um sistema de 

criação de signos através do qual um sistema social é “transmitido, 

reproduzido, experimentado e explorado”. 

A identificação dos marcos se torna fácil quando eles possuem uma 

forma clara. Isto pode significar que se o marco contrasta com seu plano de 

fundo ou possui uma proeminência em relação a sua localização espacial tem 

um maior poder de identificação. 

 Outros fatores importantes na identificação dos marcos são, por 

exemplo, sua importância funcional ou simbólica em relação ao seu entorno ou 
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questões relacionadas a contrastes de localização, escala e idade. Essas 

características são as que levaram à escolha do Midway Mall como um marco 

a ser objeto de estudo do presente trabalho. Esse empreendimento, além de 

estar situado em um dos mais movimentados e importantes cruzamentos da 

cidade, gera aproximadamente 6500 empregos diretos (MIDWAYMALL, 2012). 

Essas informações dão uma ideia da série de relações estabelecidas naquele 

local e em seu entorno. 

 No momento da implantação daquele empreendimento foi necessário 

um estudo do trânsito, com diversas modificações realizadas pelo órgão 

público municipal competente. Mas as modificações ocorridas no entorno 

daquele empreendimento não se limitaram ao trânsito. Com o grande fluxo de 

pessoas que se estabeleceu naquele local surgiram diversas oportunidades de 

trabalho para pessoas que não tinham maiores perspectivas. Há no entorno 

daquele estabelecimento uma grande quantidade de pessoas que vendem 

lanches rápidos, equipamentos eletrônicos, CD’s e DVD’s, sorvetes, etc. 

 No Midway Mall essa realidade é muito evidente, devido ao grande 

número de pessoas que realizam esse tipo de atividade. No entorno dos 

demais marcos aqui estudados também é possível encontrar pessoas 

realizando o mesmo tipo de atividade, entretanto com diferenças em relação ao 

público alvo e aos produtos comercializados. 

 O entorno dos marcos aqui estudados se constituem em espaços 

públicos, espaços que, de acordo com Lefevbre (1999) refletem o próprio 

processo urbano, se concentrando entre os campos de forças e conflitos, locais 

onde ocorrem fenômenos que caracterizam a problemática urbana, onde a 

cotidianidade é submetida à racionalidade empresarial.  
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CAPÍTULO II 

OS MARCOS DA CIDADE DE NATAL COMO OBJETOS DO 

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

Para se pensar sobre o processo de urbanização ocorrido em Natal torna-

se necessário discutir as concepções existentes sobre o termo, sendo assim 

possível percebê-lo na realidade objeto do estudo. 

Alguns estudiosos da urbanização a veem como o processo de 

concentração da população, considerando tanto o aumento do número de 

cidades em dada região ou país quanto o tamanho que cada centro urbano 

apresenta. Para outros estudiosos, a urbanização se apresenta como um 

processo de concentrações espaciais da população (FONSECA E COSTA, 

2004). 

Há ainda concepções que levam em consideração o modo de vida das 

pessoas ou comportamento próprio das cidades; ou ainda os que consideram a 

urbanização como o aumento da população urbana em detrimento da rural 

(COSTA, 2000).  

Alguns autores conceituam ainda a urbanização como um processo em 

que há a implementação de infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos, 

os quais são fundamentais para a vida nas cidades (SPOSITO, 1991).  

Percebe-se que esse é um conceito ainda difuso, sendo no presente 

estudo compreendido como a “proporção da população concentrada em áreas 

urbanas, considerando-se o processo de expansão ou reprodução do espaço 

urbano com relação à infra-estrutura, aos equipamentos e os serviços coletivos 

que foram ou estão sendo empreendidos” (FONSECA E COSTA, 2004). 

Quando se pensa na urbanização de Natal pode-se ter como momento 

inicial a década de 1940, já que antes a chamada produção imobiliária foi 

incipiente. A partir do ano de 1940 deu-se início, segundo Mineiro (1992), a 

formação de um mercado imobiliário, tendência essa mantida nas décadas de 

1950 e 1960. Nesse período houve um nítido deslocamento, via loteamentos, 

para áreas então periféricas da cidade, favorecidas pela infraestrutura viária 

deixada no período de permanência das tropas americanas em Natal durante a 

II Guerra Mundial. 



50 
 

 

Esse quadro se modifica nas décadas de 1970 e 1980, caracterizados 

pelo surgimento de conjuntos habitacionais, lançados por iniciativa do Estado, 

cooperativas e incorporações imobiliárias. Percebe-se, a partir da segunda 

metade da década de 1980, uma aceleração na exploração do solo urbano, 

com o surgimento de edificações de maior porte, com a eliminação de antigas e 

tradicionais construções e pressão demográfica sobre bairros consolidados, 

como Candelária e Ponta Negra, por exemplo (MINEIRO, 1992).  

Esse adensamento não é uma realidade singular da cidade de Natal, 

mas uma característica da urbanização brasileira. Até a década de 1970 é 

perceptível no Brasil a expansão das cidades, com o surgimento de periferias e 

a ampliação de áreas construídas, impulsionadas por uma acelerada 

especulação imobiliária e fundiária (SOUZA, 1994). 

A partir da década de 1990 a ocupação do solo natalense ocorre com 

mais intensidade, impulsionada por pressões como a do turismo, por exemplo. 

É a partir desse momento que se coloca com mais evidência na cidade a 

verticalização, processo já consolidado desde a década de 1970 em 

metrópoles como São Paulo, por exemplo. Esse é um processo que tem o 

poder de modificar muito rápido a fisionomia e a fisiologia da cidade, 

evidenciando a produção e reprodução do espaço.  

Para perceber com mais clareza esse processo e a função que os 

objetos da paisagem da cidade aqui estudados adquirem em seu processo de 

urbanização eles serão analisados individualmente, já que as localizações 

desses elementos são bem distintas, estando o Morro do Careca no extremo 

sul da cidade, o Midway Mall no limite entre as regiões sul e leste, a Ponte 

Newton Navarro ligando as regiões Leste e Norte, e o Pórtico dos Reis Magos 

no limite entre Natal e Parnamirim (Figura 10). Além das localizações distintas 

cada um desses objetos apresenta uma função diferente para a cidade.  
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Figura 10: Localização dos marcos objeto da pesquisa 

 

Fonte: Base digital IDEMA/2007; Google Earth, 2010 

2.1. O MORRO DO CARECA NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE NATAL 

 

Um dos bairros de Natal que sofreu mais evidentemente o processo de 

verticalização foi Ponta Negra, já que é o local onde se encontra um dos mais 

importantes cartões postais da cidade, o Morro do Careca. Esse bairro 
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apresenta como núcleo original a Vila de Ponta Negra, também chamada de 

Vila dos Pescadores. 

Segundo Cascudo (1999), a vila teve sua ocupação iniciada no período 

da chegada dos holandeses à costa norte-riograndense, no início do século 

XVII, o que ocasionou a primeira aglomeração urbana. O primeiro nome da 

localidade foi Cabo de São Roque, possivelmente pela fé no santo. Depois 

passou a se chamar Ponta Preta – devido à quantidade de pedras ali presente.  

A população tradicional da localidade era constituída de pescadores que, 

inicialmente, construíram suas casas de palha de coqueiro à beira-mar, 

deslocando-se depois para uma colina que originou o núcleo da vila. A 

população da vila sempre sobreviveu tendo como principais atividades o 

roçado e a pesca, só tendo seu isolamento rompido a partir da Segunda Guerra 

Mundial, quando houve a chegada da energia elétrica, do calçamento de ruas e 

outros equipamentos urbanos (CORADINI, 2008). 

A forma tradicional de sobrevivência foi mantida até os anos 1970, 

quando Ponta Negra sofreu um processo de urbanização (LOPES JR, 2000). A 

tranquila e pacata vila tornou-se o lugar preferido da classe média-alta 

natalense, que passou a construir ali suas casas de veraneio. A vila passou a 

ser um lugar de veraneio e passeio (MACHADO, 1989). No entanto, a falta de 

uma legislação urbanística apropriada trouxe como consequência a ocupação 

irregular dos terrenos e construções sem planejamento.  

O espaço sofria seus primeiros sinais de transformação. Na orla, as 

casas de veraneio se contrapunham às casas dos antigos moradores. A 

construção do Viaduto de Ponta Negra, em 1974, o asfaltamento da estrada de 

Ponta Negra, atual Avenida Engenheiro Roberto Freire (1975) permitiram o 

acesso mais rápido e a aproximação com a cidade. Como consequência dessa 

nova configuração houve a valorização dos terrenos e a consolidação do 

pequeno comércio à beira-mar, com vendas de produtos como renda, pesca e 

artesanato (CORADINI, 2008). 

Com a pavimentação da Avenida Engenheiro Roberto Freire foi lançado, 

no ano de 1979, o Conjunto Ponta Negra, e uma década após, quando a 

atividade turística já era uma realidade naquele bairro, o conjunto Alagamar 

(1989), sendo o bairro de Ponta Negra formado por esses dois conjuntos 

habitacionais, a Vila de Ponta Negra e a orla marítma (FURTADO, 2007). 

http://www.aguaforte.com/osurbanitas7/Coradini2008.html#LOPES JUNIOR
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Com a implantação, em 1985, da Via Costeira, houve a ligação rápida 

entre as zonas sul e leste da cidade e o surgimento de uma via por essência 

turística, a qual proporcionou o surgimento de uma infraestrutura hoteleira. A 

implantação de hotéis de alto padrão trouxe a necessidade de se fazer uma 

divulgação mais efetiva da cidade, sendo os principais atrativos turísticos 

trabalhados o chamado “passeio nas dunas de Genipabu” e a paisagem do 

Morro do Careca, se constituindo esse como o principal atrativo turístico da 

cidade de Natal, já que as referidas dunas se encontram no município vizinho 

de Extremoz. 

Com a concretização do turismo enquanto atividade econômica esta 

passa a desempenhar relevante papel na determinação dos caminhos da 

urbanização de Natal, situação constatada por Ferreira (1996, p. 106) quando 

afirma que “a expansão da atividade turística além de promover o dinamismo 

da indústria da construção, (...), atrai para este segmento os capitais do setor 

da construção, do setor imobiliário e do grande comércio”. Essa realidade 

evidencia as especificidades da relação entre turismo, produção e consumo do 

espaço, já que, de acordo com Cruz (2000, p. 14) “nenhuma outra atividade 

consome, elementarmente, espaço, como faz o turismo. (...) Esse consumo se 

dá através da utilização de um conjunto de serviços, que dá suporte ao fazer 

turístico”. Dessa forma, o processo de urbanização turística existente em Natal 

tem se apresentado, conforme Fonseca e Costa (2004. p. 30) 

de forma excludente, pois é pensado para atender as necessidades 
da atividade turística, em geral, e do visitante, em particular. Na 
construção desse espaço – particularmente o bairro de Ponta Negra – 
o residente é considerado em um plano secundário, de modo que 
este se identifica cada vez menos com a zona propriamente turística 
da cidade. 
  

Para os autores, com o desenvolvimento da atividade turística vai se 

evidenciando naquela área um processo de territorialização, no qual podem ser 

identificados basicamente dois grupos: os residentes e os turistas. Ainda 

segundo Fonseca e Costa (2004, p. 31), verifica-se que a urbanização da zona 

sul da cidade  

se diferencia internamente, pois o espaço produtivo da atividade 
turística - concentrado em Ponta Negra -, e o seu entorno tem sido 
ocupado por pessoas procedentes de outras localidades do país e do 
exterior, enquanto que os demais bairros da Zona Sul têm sido 
preferencialmente ocupados por pessoas próprias de Natal ou do Rio 

Grande do Norte. 
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Essa realidade é explicada por Gomes (2002, p, 15) quando afirma que 

as particularidades e identidades dos grupos se expressam no território, na 

medida em que “a exclusão social deixa apenas de ser um estatuto abstrato”, 

ganhando a forma de um território. Essa territorialização, consequência da 

atividade turística, se manifesta em Natal, de acordo com Fonseca e Costa 

(2004), através da: 

– Refuncionalização do espaço – diz respeito à substituição da atividade 

pesqueira pela turística, o que constitui a primeira segregação sócioespacial da 

área. Em concomitância a esse processo os pescadores e suas famílias vão 

vendendo suas propriedades na Vila de Ponta Negra para pessoas, em geral, 

procedentes de outras localidades do país e do exterior, na sua maioria 

europeus. 

– Produção imobiliária – com a chegada dos turistas estrangeiros o 

bairro de Ponta Negra passa por uma acentuada valorização fundiária, que 

praticamente inviabiliza ao natalense da classe média a possibilidade de 

comprar imóveis na localidade.  

– Privatização do espaço público – devido ao fato das praias locais 

serem de difícil acesso para os residentes, os hotéis dispostos ao longo da Via 

Costeira praticamente privatizam, de forma velada, as praias.  

– Degradação sócioespacial – Com o crescimento do fluxo de turistas e 

do processo de urbanização vários problemas sócioespaciais foram 

acentuados e tem afastado o residente da praia de Ponta Negra, uma das 

áreas de lazer mais apreciadas pelo natalense. Dentre esses problemas, pode-

se citar: prostituição, tráfico de drogas, vendedores ambulantes, encarecimento 

dos serviços, poluição da praia e insuficiência de áreas de estacionamento. 

Para Fonseca e Costa (2004) a população local não está completamente 

excluída do processo de urbanização desencadeado pela atividade turística na 

área, uma vez que se insere enquanto mão-de-obra necessária para o 

funcionamento da atividade ou ainda ao utilizar a infra-estrutura ali implantada 

para viabilizar a expansão da atividade, como estradas, iluminação pública, etc. 

A atividade turística, a nível internacional, sofreu uma diminuição 

drástica na cidade de Natal em decorrência da crise econômica internacional 

ocorrida no ano de 2008, tendo como consequência uma paralisação dos 
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lançamentos imobiliários no bairro. Após esse período o investimento na 

construção civil potiguar somente voltaria a se estabelecer na área a partir do 

segundo semestre de 2010, quando ocorreram importantes lançamentos 

imobiliários voltados para o público local, já que o interesse estrangeiro 

praticamente se extinguiu. 

Pode-se citar como exemplo dessa nova configuração dos lançamentos 

imobiliários naquele bairro o Riviera Natal, que afirma em seus folhetos 

promocionais que o cliente, ao adquirir um dos apartamentos terá “vista 

permanente para um cenário privilegiado”, ou ainda que o empreendimento 

“compõe um cenário ímpar com vista permanente para o Morro do Careca” 

(RIVIERANATAL, 2012). 

Outro exemplo de utilização do Morro do Careca como paisagem a ser 

vendida é o empreendimento que afirma que “o cartão postal mais famoso da 

cidade vai ficar ainda mais bonito”, já que o empreendimento “(...) dispõe de 

uma visão magnífica do Morro do Careca” (MORRODOCARECA, 2012). 

Percebe-se que a paisagem que antes não poderia ser comprada, ou só 

poderia ser comprada por poucos natalenses, se tornou, após a diminuição no 

interesse dos turistas (em decorrência da diminuição de seu poder de compra) 

e o surgimento da possibilidade de o próprio natalense comprar um imóvel com 

vista para o Morro do Careca, uma mercadoria. 

A partir dessa observação é possível concordar com Menezes (2002) 

quando afirma ser a paisagem um fato cultural. Para o autor a paisagem seria 

resultado de um processo cultural, de uma visão social situada historicamente 

que lhe qualificaria um significado. Para o autor, entre os diversos usos da 

paisagem estaria a sua qualidade de mercadoria pelo turismo. O problema 

residiria então na “naturalização” da paisagem como mercadoria. Em outras 

palavras, valor cultural e valor econômico não se excluiriam. O conflito 

ocorreria entre a lógica do mercado e a lógica cultural. Assim, a mercadoria 

que antes só estava acessível para o turista agora pode ser adquirida pela 

própria população da cidade. 
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2.2 A FUNÇÃO DO MIDWAY MALL NA TRAMA URBANA DE NATAL 

O Midway Mall apresenta características diferentes no que diz respeito a 

sua utilização nas estratégias de marketing dos empreendimentos imobiliários 

estudados. Por estar localizado em um ponto central da cidade e se 

caracterizar como um local de convergência de pessoas e atividades, os 

empreendimentos que se apresentam como próximos a esse estabelecimento 

colocam como principal estratégia de marketing a localização, como o que 

coloca como slogan “A melhor localização para ser feliz”. Outro exemplo de 

utilização desse marco em estratégias de marketing está na afirmação “Grande 

oportunidade de realizar seu sonho de morar em Lagoa Nova, próximo ao 

Shopping Midway Mall” (IMOVELDORN, 2012). 

É interessante observar que alguns dos empreendimentos que utilizam o 

Midway Mall na divulgação estão a uma distância de até cinco quilômetros do 

shopping. Dessa forma é possível perceber a influencia que esse 

estabelecimento exerce sobre a cidade, sendo sua localização uma referência 

como ponto central da cidade. 

Como o Midway Mall foi implantado em uma área que já era considerada 

como central, no que diz respeito ao papel desse marco na urbanização da 

cidade esta se dá no tocante ao fluxo de pessoas que passaram a utilizar suas 

adjacências como ponto de encontro ou de acesso ao transporte público, já 

que para a implantação desse estabelecimento houve um trabalho de 

estruturação das calçadas localizadas no seu entorno, além da construção de 

uma passarela, o que proporciona ao usuário um maior conforto.  

 

2.3 O PÓRTICO DOS REIS MAGOS E SUA RELAÇÃO COM O 

CRESCIMENTO DA CIDADE 

O momento da construção do Pórtico dos Reis Magos (1999) foi 

marcado por um contexto de crescimento no fluxo turístico de Natal, tendo 

quase dobrado o número de turistas entre os anos 1995 e 2000. Foi ainda no 

ano 2000 que foi concluída uma grande reforma no Aeroporto Augusto Severo, 

principal porta de entrada de turistas na cidade, o que ocasionou um maior 
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conforto aos seus usuários e um consequente aumento no número de 

passageiros. 

Além do grande fluxo de turistas em Natal foi no período de inauguração 

do Pórtico dos Reis Magos que estava havendo um considerável crescimento 

do bairro de Nova Parnamirim, sendo, dessa forma, o monumento cada vez 

mais visto pelos de fora e pelos próprios moradores de Natal e região 

metropolitana. 

O bairro de Nova Parnamirim, que pertence à cidade de Parnamirim, 

abrigou em meados da década de 1980 conjuntos habitacionais que tinham 

como principal público servidores estaduais de classe média baixa. No final dos 

anos 1980 surgiram empreendimentos construídos por cooperativas parceiras 

da Caixa Econômica Federal, tendo ainda como principais clientes pessoas de 

poder econômico mais baixo (PARNAMIRIM, 2012). 

O bairro adquire novas feições e passa a crescer com maior rapidez no 

final da década de 1990, quando passa a abrigar condomínios verticais e 

horizontais voltados para a classe média da vizinha cidade de Natal. Com esse 

grande e rápido crescimento o bairro de Nova Parnamirim se tornou o mais 

populoso da cidade de Parnamirim, possuindo, de acordo com dados do censo 

2010, 54.076 habitantes (IBGE, 2010). Com esse considerável crescimento no 

número de habitantes esse se constitui no bairro que mais cresceu na Região 

Metropolitana de Natal entre os anos 2000 e 2010. Esse processo está 

explicitado nas palavras de (FONSECA; FERREIRA; PETIT, 2002, P. 130) 

a diminuição da oferta de áreas disponíveis para um determinado tipo 
de produção imobiliária aliada à crescente demanda por imóveis, 
inflacionou o mercado imobiliário local e propiciou a procura por áreas 
localizadas nos municípios adjacentes, onde se destaca Parnamirim. 
Esta expansão da produção em direção aos municípios vizinhos, se 
dá, inicialmente, pelo sistema INOCOOP e, posteriormente, pelos 
condomínios fechados horizontais e verticais e pelas cooperativas 
habitacionais autofinanciadas. Destina-se, em algumas áreas, a uma 
população de renda média e “emergente” proveniente de Natal e, em 
outras, a uma população de renda superior e à demanda turística. 

 
Esse aumento no número de habitantes do bairro se estende para a 

cidade de Parnamirim, que se constitui, de acordo com dados do IBGE, na 

cidade que mais cresce no Estado do Rio Grande do Norte e uma das 10 que 

mais crescem no Brasil, sendo o aumento populacional da cidade na década 

compreendida entre os anos 2000 e 2010 de 62,3%(IBGE, 2010). 
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Devido ao grande número de empreendimentos imobiliários na região 

próxima ao monumento objeto desse estudo as empresas utilizam algumas 

estratégias para chamar a atenção do cliente. Uma dessas estratégias é a 

utilização do Pórtico dos Reis Magos para evidenciar principalmente a 

localização do empreendimento. 

Os empreendimentos que não se encontram a uma pequena distância 

do monumento o utilizam como ponto de referência para indicar o caminho que 

se deve seguir até chegar ao stand de vendas, já aqueles que estão adjacentes 

ao monumento o utilizam em suas estratégias de marketing evidenciando a boa 

localização do empreendimento, como, por exemplo, o “L’aqua Condominium 

Club”, que afirma estar localizado na “BR 101 - Em Frente ao Pórtico de Natal” 

(PLANOEPLANO, 2012). 

Sobre esse empreendimento é importante salientar que a empresa 

responsável por sua obra se responsabilizou pela restauração do referido 

Pórtico, tendo sido feita toda a pintura que havia sido manchada pela ação de 

vândalos, uma iniciativa que evidencia a importância do monumento nas 

estratégias de divulgação do lançamento imobiliário. 

É importante afirmar que como grande parte das pessoas que passaram 

a residir na cidade de Parnamirim na última década trabalha em Natal, 

passando assim todos os dias pelo Pórtico dos Reis Magos, esse monumento 

adquire a cada dia um maior significado para essa população, já que com o 

passar do tempo esse monumento faz parte do dia-a-dia de um maior número 

de pessoas.  

Essa importância que vai sendo adquirida pelo monumento faz com que 

ele integre, como afirma Corrêa (2007c, p.1) “o meio ambiente construído, 

compondo de modo marcante a paisagem de determinados espaços públicos 

da cidade”. 

 

2.4 A PONTE NEWTON NAVARRO E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO 

DE URBANIZAÇÃO DA ZONA NORTE DE NATAL 

A Ponte Newton Navarro se constitui sobremaneira em uma via que tem 

a função principal de unir duas importantes áreas da cidade de Natal, 
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entretanto é fundamental observar a função que esse novo objeto da paisagem 

urbana exerce na (re)produção do espaço. 

Após a inauguração dessa grande estrutura os empreendedores 

imobiliários viram a possibilidade de, com a facilitação da travessia do Rio 

Potengi, lançar novos empreendimentos na área da cidade que é 

historicamente ocupada por pessoas com menor poder aquisitivo. Essa 

realidade é uma consequência da forma em que a cidade teve seu 

crescimento, já que, de acordo com Queiroz (2010, P.8)  

As políticas públicas de Estado e de governo em Natal segregaram 
espacialmente a cidade [...] a população de alta renda fixa-se 
principalmente na Zona Sul da cidade, enquanto a de baixa renda na 
Zona Norte, área da cidade que sempre foi negligenciada por parte 
dos governantes, área em que há, historicamente, menor inversão de 
recursos públicos em infra-estrutura urbana. 

 

Em decorrência do advento da nova ponte e do alto valor do metro 

quadrado em Natal, impulsionado pela falta de terrenos disponíveis, a Zona 

Norte da cidade passou a ser escolhida para o lançamento de novos 

empreendimentos imobiliários e para a implantação de grandes 

estabelecimentos comerciais, como shopping centers e grandes cadeias de 

lojas, como Carrefour, Lojas Americanas, Atacadão, entre outros.  

O amplo crescimento da Zona Norte de Natal é evidenciado pelo 

aumento no número de habitantes daquela área da cidade, que entre os anos 

de 2000 e 2010 (IBGE, 2010) registrou o dobro do crescimento populacional 

das outras áreas da cidade juntas, em termos proporcionais. Apesar desse 

fato, vale ressaltar que a ponte não apresentou a influência esperada nessa 

área da cidade, já que para que esse equipamento exerça o papel para o qual 

foi construído são necessárias vias de acesso, o que demanda altos 

investimentos, que estão contemplados no sistema Pró-transporte1, mas que 

até o momento não foram concluídos.  

Apesar de não ter tido o papel esperado, a influência da ponte no 

surgimento de novos lançamentos imobiliários é tão evidente que ela, em 

muitos casos, faz parte das estratégias de marketing de alguns 

empreendimentos, como é o caso do Riverside Residencial, empreendimento 

                                                           
1
  Programa do Ministério das Cidades que na capital potiguar prevê melhorias 

significativas no trânsito da zona Norte. Esse programa, orçado incialmente em R$100 milhões, 
era uma responsabilidade da Prefeitura da cidade, passando, após algumas dificuldades, para 
a responsabilidade do governo do Estado.  
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lançado na Zona Norte de Natal em 2007, ano de inauguração da ponte. Em 

seu material promocional é colocado que o empreendimento se localiza, 

“atravessando a Ponte Newton Navarro, a poucos minutos do Centro de Natal“. 

Outro exemplo de empreendimento localizado na Zona Norte é o Residencial 

Florais do Brasil, empreendimento “cercado por verde e com vista para a Ponte 

Newton Navarro e para o mar da Redinha” (ECMIMOVEIS, 2012). 

É importante destacar que a maior influencia desse equipamento se deu 

na zona norte da cidade, entretanto, ela não é utilizada apenas nas estratégias 

de marketing de empreendimentos localizados nessa área da cidade. 

Empreendimentos como o Issa Hazbun Residencial, um dos mais luxuosos e 

caros prédios da cidade, utiliza a ponte em suas estratégias de marketing, 

afirmando que ao adquirir um apartamento naquele edifício o cliente terá a sua 

disposição “um belo cenário”, mostrando imagens que apresentam uma 

perspectiva dessa afirmação (Figura 11). 

Figura 11: Divulgação de empreendimento imobiliário (Issa Hazbun) 

 

Fonte: Issahazbun, 2012 
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No caso dos empreendimentos lançados na zona norte da cidade a 

proximidade com a ponte é vendida principalmente como uma forma de 

facilitação do acesso às demais áreas da cidade, se constituindo esta como 

uma importante via. Em se tratando dos empreendimentos localizados na 

margem contrária do rio esse equipamento é vendido enquanto um cenário a 

ser apreciado.  

A partir dessa constatação é possível afirmar que a função 

desempenhada pelos objetos da paisagem citadina e seus significados são 

modificadas de acordo com a relação que se estabelece com eles. Essa 

afirmação é corroborada por Dias (1998), que coloca que a paisagem se situa 

na “interface" da natureza e da sociedade, existindo exclusivamente, mediante 

o estabelecimento de uma interrelação/conexão entre as duas esferas, ou seja, 

na medida em que a natureza é percebida e elaborada pelo homem. 

Assim, percebe-se que cada um dos marcos aqui estudados apresentam 

funções diversas na urbanização da cidade, tendo a paisagem do Morro do 

Careca grande importância para o desenvolvimento turístico da cidade, e 

especificamente para o fato dessa atividade ter se consolidado na Praia de 

Ponta Negra, em detrimento de outras praias urbanas de Natal. 

O Midway Mall, por ter sido construído em uma área já muito 

movimentada da cidade teve a função de reconfigurar o trânsito em suas 

adjacências e de proporcionar à população da cidade um importante espaço de 

acesso ao transporte público, se constituindo aquele em um dos principais 

locais para esse fim na cidade. 

O Pórtico dos Reis Magos se configura como um objeto que tem a 

função de dar as boas vindas aos que chegam na cidade, seja aos que visitam 

Natal pela primeira vez, os que o fazem esporadicamente, ou aos que moram 

nas cidades da região metropolitana e trabalham em Natal, fazendo a 

importante alusão ao espírito de fraternidade que o nome da cidade remete. 

No que se refere à Ponte Newton Navarro, essa ainda tem como função 

principal a ligação entre as zonas leste e norte da cidade, o que não pode ser 

considerado pouco, entretanto, foi construída com o objetivo de se constituir 

em uma via fundamental de acesso ao aeroporto que está em construção (com 

inauguração prevista para 2014). Com a inauguração desse empreendimento e 

a implantação das vias de acesso necessárias, essa ponte pode se tornar uma 
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importante via de ligação de Natal com uma área que tem potencial para um 

amplo crescimento na região metropolitana da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

CAPÍTULO III 

OS MARCOS DA PAISAGEM CITADINA NATALENSE E SUA 

RELAÇÃO COM O ESPAÇO PÚBLICO 

 

3.1 ESPAÇO PÚBLICO: LUGAR DE DIFERENÇAS E INDIFERENÇAS  

A paisagem se caracteriza, segundo Santos (2006), como uma 

distribuição de formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico, 

tendo cada paisagem sua própria distribuição. Já o espaço para esse autor 

resulta da inclusão da sociedade nessas formas-objetos. Por isso, esses 

objetos não mudam de lugar, mas mudam de função, isto é, de significação, se 

caracterizando assim como um sistema de valores que se transforma 

permanentemente. 

O espaço, para Santos, pode ser pensado como um conjunto de 

mercadorias cujo valor individual é função do valor que a sociedade, em um 

dado momento, atribui a cada fração da paisagem. Para o autor “o espaço é a 

sociedade, e a paisagem também o é. No entanto, entre espaço e paisagem o 

acordo não é total, e a busca desse acordo é permanente”(2006, p. 66). 

A paisagem se constitui em formas criadas em diferentes momentos 

históricos e coexistindo no tempo atual. No espaço, as formas preenchem, no 

momento atual, uma função atual, nascendo tais formas sob diferentes 

necessidades e de sociedades sucessivas. Mas é fundamental perceber que só 

as formas mais recentes correspondem a determinações da sociedade atual. 

Assim, é coerente afirmar que “paisagem e sociedade são variáveis 

complementares cuja síntese, sempre por refazer, é dada pelo espaço 

humano” (SANTOS, 2006, P. 69). No caso dos marcos aqui estudados, os 

espaços onde estão localizados, seu entorno, podem se caracterizar como 

espaços públicos, já que se constituem em espaços da prevalência de 

interesses coletivos e da representação do Estado, que deve prezar por uma 

configuração espacial e uma ordem social. 

Assim, deve-se pensar o espaço público como uma categoria, uma 

modalidade do espaço correspondente de uma dimensão física cotidiana, onde 

ocorrem fenômenos que apresentam uma dinâmica espacial associada aos 

processos sociais. Essa categoria é percebida, de acordo com Albernaz (2007), 

pela dualidade entre as especificidades do arranjo espacial e as práticas e 
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representações de poder, sendo o Estado responsável por prezar pela ordem 

social. 

O espaço público é o lugar das oposições – carros x pedestres, 

estacionamentos x espaços livres, mobiliário urbano x pedestres, painéis 

publicitários x perspectivas panorâmicas – sendo muitas vezes essa relação 

caracterizada pelo conflito. 

No espaço público se encontram os bens de uso comum do povo, 

abrangendo as vias, os largos, as praças, as praias e os parques, reconhecidos 

pelo poder público como objetos de seus cuidados e de sua responsabilidade, 

na conservação, na manutenção e na prestação de serviços urbanos. 

O espaço público é, através de suas normas, aquele que abrange e de 

certo modo organiza a malha urbana, que permite a mobilidade para 

circulação, permanência e lazer da população, e que coincide com a 

localização e distribuição de instalações e equipamentos de apoio aos serviços 

urbanos. 

Por ser o espaço da convivência esse é, por excelência, o lugar onde o 

homem alcança a liberdade por meio do diálogo. Em sua obra Arendt (1958) 

coloca que o elemento central do espaço público é a comunicação, sendo esta 

a forma de atingir a liberdade de agir em conjunto, no intuito de alcançar o 

poder. Para a autora este é o lugar da ação política, ou seja, de uma atividade 

que comprova a pluralidade da condição humana, se constituindo como 

contraponto aos territórios familiares e de identificação comunitária. 

Serpa (2007), tendo como base as ideias de Arendt, coloca que o 

espaço público pode ser compreendido como o espaço da ação política, ou da 

possibilidade da ação política. Para o autor na contemporaneidade, ainda que 

esse espaço seja público, poucos se beneficiam dele, sendo assim, 

“teoricamente”, um espaço comum a todos. Esse é ainda um espaço simbólico, 

sendo palco da reprodução de diferentes ideias de cultura, de percepções, 

produções e reproduções de espaços banais e cotidianos. 

O autor coloca que no espaço público da cidade contemporânea os 

modos de consumo são os elementos determinantes das identidades sociais, 

se articulando assim diferença e desigualdade no processo de apropriação 

espacial. Essa realidade define uma acessibilidade que é, sobretudo, simbólica. 
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De acordo com Serpa (2007) esse simbolismo se dá devido ao fato de 

que a apropriação social dos espaços públicos urbanos têm implicações que 

ultrapassam o design físico das ruas, praças ou prédios públicos. Ele coloca 

que o adjetivo “público” diz (ou deveria dizer) respeito a uma acessibilidade 

generalizada e irrestrita, ou seja, um espaço acessível a todos deve significar 

algo mais do que o simples acesso físico a espaços de uso coletivo, devendo 

ser pensada a apropriação desses espaços. 

Dessa forma, a acessibilidade e a alteridade têm uma evidente 

dimensão de classe, o que determina os processos de territorialização, e, em 

muitos casos, de privatização dos espaços públicos urbanos. Assim, o que 

seria, ou deveria ser, acessível a todos, vai sendo apropriado de modo seletivo 

e diferenciado por diferentes agentes. 

Para que sejam compreendidas as relações estabelecidas nesse tipo de 

espaço é fundamental a discussão feita nos estudos de Gomes (2002), que 

afirma haver algumas incompreensões no que diz respeito ao que é púbico. A 

primeira está ligada à ideia de que é público aquilo que não é privado. Para o 

autor esse raciocínio não supre as necessidades conceituais, já que existem 

outros estatutos possíveis para o espaço, como o comum ou o coletivo. 

 Outra incoerência colocada pelo autor é a ideia de que o espaço público 

é uma área juridicamente delimitada. Para ele não se pode pensar dessa 

forma, porque assim o texto legal é quem regulamenta a existência desses 

espaços, o que significa inverter os procedimentos. De acordo com o autor o 

espaço público precede a lei, não sendo obrigatoriamente do interesse da 

legislação descrevê-lo. 

 O terceiro obstáculo para a compreensão desse espaço é a concepção 

de que o espaço público possui a característica do livre acesso. Essa definição 

peca pelo fato de que a simples característica de apresentar livre acesso não 

configura o espaço como público, além de que há diversos espaços que são 

públicos mas não possuem essa característica, como hospitais, áreas militares, 

etc. 

Destarte, para que esse espaço seja considerado público deve-se 

considerar como fundamental a existência de uma co-presença de indivíduos, e 

necessariamente uma comunicação entre eles. Essa comunicação se dá, 

segundo Gomes (2002, p. 160), através da intersubjetividade, ou seja, há um 
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domínio da interlocução, que garante a comunicabilidade. A partir dessa 

característica pode-se afirmar que o espaço público é “o lugar onde os 

problemas se apresentam, tomam forma, ganham uma dimensão pública e, 

simultaneamente, são resolvidos”. Essa ideia de Gomes está de acordo com a 

compreensão de Habermas sobre o espaço público, já que ele coloca esse 

espaço como aquele que tem uma relação direta com a vida pública, sendo o 

lugar do discurso político. 

 Pode-se pensar, dessa forma, que o espaço público se caracteriza, 

fisicamente, como o lugar, seja uma praça ou uma rua, onde não existem 

obstáculos à possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de 

pessoa, com a condição de serem respeitadas suas normas de circulação e 

convivência. No caso do espaço público a acessibilidade não está ligada a 

nenhuma norma ou critério que não sejam aqueles colocados pela lei que 

regula os comportamentos em áreas comuns. Assim, pode afirmar que o 

espaço público é o lugar onde as diferenças e indiferenças convivem 

submetidas às regras da civilidade, ou seja, onde diferentes segmentos da 

sociedade, com diferentes interesses e expectativas, mantém uma co-presença 

que transcende o particularismo através de uma prática de diálogo ditada por 

um código de conduta. 

 Nesse espaço a sociabilidade se transforma em civilidade, denominação 

originária de cidade, universo de trocas cotidianas e reguladas, lugar de 

contatos e de misturas. Assim, o espaço público é o lugar onde as práticas são 

orientadas e os comportamentos são guiados, sendo exercitada a arte da 

convivência. Mas é também nesse espaço onde ocorrem os conflitos, onde os 

problemas são significados e os debates travados. 

 Apesar das características aqui colocadas serem inerentes ao espaço 

público há cada vez mais, de acordo com Gomes (2002), um recuo desses 

atributos. Essa tendência se dá devido a dinâmicas complexas que têm relação 

com questões referentes a sistemas de representação política, formas 

associativas, processos de urbanização, situação econômica, etc.  

Ao pensar sob o ponto de vista físico Gomes (2002) identifica alguns 

processos que têm o poder de provocar o recuo das dinâmicas sociais e 

coletivas anteriormente mencionadas, como a progressão das identidades 
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territoriais, o emuralhamento da vida social, o crescimento das ilhas utópicas e 

a apropriação privada dos espaços comuns. 

 Quando se fala na progressão das identidades territoriais está se falando 

em um processo comum nas cidades contemporâneas, onde grupos 

determinam regras para os territórios que lhes são próprios, gozando assim de 

uma indiscutível validade. Nesses casos o nível coletivo se sobressai, havendo 

uma oposição à figura do outro, que é exterior ao grupo. 

Nesse tipo de dinâmica o espaço é objeto de conflitos, já que ao se 

estabelecer um território de domínio de um grupo surge a diferença em relação 

aos demais. Esse é um fenômeno conhecido como tribalização, que faz com 

que a metrópole pós-moderna se caracterize como um mosaico, formado por 

unidades independentes justapostas. 

Um exemplo desse tipo de territorialização são algumas favelas 

cariocas, já que se trata de territórios fechados, onde o acesso é discricionário. 

O aumento desses territórios identitários ocasiona a diminuição dos espaços 

públicos na cidade. 

Outro fenômeno que causa a diminuição do espaço público é o cada vez 

mais comum emuralhamento da vida social. Esse é um processo que pode ser 

percebido de diversas maneiras, já que o homem moderno dispõe de diversos 

recursos para se tornar inacessível para o contato social. 

Segundo Gomes (2002, p. 183) um sintoma flagrante da intenção do 

homem de estar a par do espaço a sua volta foi à difusão do walkman, de 

acordo com o autor, “um verdadeiro símbolo da recusa a estabelecer contatos, 

ou ainda, símbolo de uma demonstração inequívoca da vontade de 

permanecer distante nas situações de contato do dia-a-dia”. 

No mundo moderno um número cada vez maior de equipamentos 

proporcionam ao homem a possibilidade de se fechar, já que o mundo pode 

chegar a qualquer um sem que precisemos sair de casa. As necessidades de 

lazer, de abastecimento e de comunicação social são intermediadas por 

máquinas, que permitem um deslocamento solitário e virtual. 

Na atualidade é cada vez menor a necessidade de deslocamento para 

suprir as necessidades, o que traz como consequência a pouca vivência do 

espaço da cidade, restringindo a via pública à circulação. Com essa realidade, 

quando as pessoas saem usam o automóvel, que as leva para um lugar 
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preciso, onde terão a ideia de confinamento e segurança. Essa é uma 

característica típica do que se encontra nos shopping centers. 

O emuralhamento também é muito claro nos condomínios onde residem 

as classes média e alta. São lugares fechados e vigiados que muitas vezes 

dispõem de infraestrutura de lazer e recreação, como piscinas, quadras de 

esportes e playgrounds, além de profissionais contratados para acompanhar os 

moradores em atividades como aula de natação, ginástica, etc. 

Com esse confinamento o uso dos espaços públicos é cada vez mais 

restrito, tendo a área de sociabilidade uma pequena extensão, procurando-se, 

sempre que possível, conviver com os semelhantes, quando não os da família 

pelo menos aqueles que apresentam os mesmos padrões e que utilizam os 

mesmos espaços selecionados e controlados. “As classes médias procuram 

sempre por espaços de lazer mais protegidos e de mais difícil acesso, onde o 

filtro exercido pelo poder aquisitivo ou pela acessibilidade seja efetivo na 

seleção social” (GOMES, 2002, P. 185). 

Devido a essa realidade, no Brasil a ideia de coisa pública está 

diretamente ligada com algo de baixa qualidade ou de uso das classes mais 

populares, sendo claros os exemplos dos hospitais, escolas, centros de lazer, 

etc. Outra realidade que se percebe é que esse tipo de espaço se torna um 

lócus da ocupação por parte daqueles que não possuem condições para 

reproduzir o estilo de vida desejado, os pobres. Assim o espaço público se 

torna o local da pobreza, da mendicância, da prostituição e do comércio 

ambulante, se caracterizando como local sem regras de uso e perdendo a 

característica de lugar de convivência, de encontros entre diferentes, ou seja, 

espaço democrático. 

Para fugir dos espaços da convivência uma tendência cada vez mais 

comum nas grandes cidades é o crescimento das ilhas utópicas. Com o intuito 

de ter uma maior sensação de segurança as classes médias procuram morar 

em ambientes homogêneos e isolados, condomínios exclusivos vendidos como 

cidades dentro da cidade. 

As mensagens publicitárias para a venda desses empreendimentos 

exploram a ideia de ambientes planejados que reproduzirão a qualidade de 

vida do ambiente urbano, com a diferença de ter segurança e homogeneidade 

social. Nesses empreendimentos o espaço público é recriado em esfera 
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privativa, sendo a possibilidade de ingresso determinada pelo poder aquisitivo, 

ocorrendo assim uma fusão entre as noções de cidadão e de consumidor. 

Esses empreendimentos prezam pela homogeneidade, entretanto é 

importante perceber o contraste que eles criam com o entorno. Há uma 

distinção social tão forte que se torna necessário que sejam estabelecidos 

muros e cercas de proteção, para que não exista uma penetração e 

consequente mistura entre classes sociais. 

Apesar de se apresentar enquanto imagem da vida pública, ou cópia da 

cidade, esses espaços funcionam como uma antítese do que divulgam, já que 

são a negação da diferença, da liberdade de entrada e da possibilidade de 

encontro com o diferente. Esse é um processo denominado por Souza (1999) 

de “involução metropolitana”, uma realidade que é o retrato da crescente 

fragmentação social acompanhada por uma fragmentação territorial. Esse 

processo transforma os espaços públicos em objeto de disputas, tornando-se 

cada vez mais raro o terreno da vida em sociedade e mais comum a 

“consagração do individualismo como modo de vida ideal, em detrimento de um 

coletivo cada vez mais decadente” (SERPA, 2007, P. 35). 

Apesar dessa não ser a realidade ideal percebe-se que no Brasil se 

constitui na alternativa encontrada para que as pessoas tenham uma 

convivência similar à encontrada nos espaços públicos, já que o brincar na 

praça ou na rua, por exemplo, devido à insegurança das grandes cidades, 

tornou-se cada vez mais raro. 

Outro fenômeno colocado por Gomes (2002) que se caracteriza pelo 

recuo das dinâmicas coletivas é a apropriação privada dos espaços comuns. 

Esse processo complexo e com manifestações variadas pode se caracterizar 

pela ocupação da calçada ou pelo fechamento de ruas, ocorrendo sua 

manifestação através de estruturas físicas fixas ou por instrumentos mais sutis, 

como sons ou luzes, ou até por símbolos. 

No Brasil o elemento fundamental nessa dinâmica é o enorme 

contingente de trabalhadores do setor informal da economia, como camelôs, 

guardadores de carros, prestadores de pequenos serviços, etc. Essas pessoas, 

por serem caracterizadas como “trabalhadores informais”, fogem do controle do 

Estado, ocasionando a ausência ou ineficiência de normas que controlem esse 

tipo de prática. Devido a essa realidade é comum em algumas ocasiões a 



70 
 

 

utilização da força ou da intimidação como artifícios para maximizar os 

interesses particulares. 

As atividades informais se desenvolvem com maior força nos locais 

públicos de maior circulação ou de grande valorização comercial, se 

estabelecendo como uma atividade explorada em uma área, a princípio, de 

livre acesso a todos. O que ocorria, até julho de 2012, em áreas como as 

paradas de ônibus próximas ao Midway Mall era a apropriação desses espaços 

por pessoas desenvolvendo as mais diversas atividades, como a venda de 

CD’s e DVD’s pirata, milho, sorvete, crédito para celular, balas, guarda-chuvas, 

etc.  

A apropriação desses espaços tem a característica de fazer com que a 

acessibilidade, característica fundamental do espaço público, não seja exercida 

a contento. Naquele espaço a ocupação de áreas destinadas ao trânsito de 

pedestres era exercida pelos camelôs (Figuras 12 e 13), pessoas que, de 

acordo com o Decreto 5.661-95 de Natal, são os negociantes que vendem “nas 

ruas, em geral nas calçadas, bugingangas ou outros artigos, apregoando-os de 

modo típico”. 

Figura 12: Comércio informal no entorno do Midway Mall 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

 

Apesar de ser mais comum a utilização do termo camelô para os 

trabalhadores que se mantêm fixos e/ou ambulante para os que se mantém 

circulando e vendendo suas mercadorias, a norma vigente na cidade de Natal, 
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Decreto 5.661-95, coloca que o único termo a ser empregado é camelô, 

devendo este ser dividido entre fixo e móvel.  

Figura 13: Comércio informal no entorno do Midway Mall 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

 

O geógrafo Milton Santos (1989) define este movimento como parte 

importante dos circuitos da economia urbana no mundo subdesenvolvido. Para 

definir esse movimento o autor faz referência ao circuito superior da economia 

urbana, representado pelos agentes do capital, tidos como hegemônicos, a 

exemplo de bancos, redes de supermercados, hipermercados, lojas de 

departamentos, eletrodomésticos, concessionárias de veículos, seguradoras, 

locadoras de carro, franquias de serviços de naturezas diversas, etc. Já o 

circuito inferior representa o movimento dos pobres, isto é, constitui-se de 

agentes não capitalizados, pautado no trabalho familiar, nas relações de 

comércio movidas pela “barganha”, informalidade e baixo nível técnico-

informacional. 

O autor afirma que esses circuitos da economia urbana se constituem 

em dois sistemas indissociáveis, contraditórios e solidários, onde há relações 

de complementariedade, sendo o circuito inferior consequência do superior; 

concorrência, havendo o aproveitamento, por parte do inferior, da propaganda 

e das necessidades geradas pelo superior; e subordinação, já que o circuito 

inferior se vale o superior para adquirir crédito, por exemplo. 
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No presente estudo percebe-se como fundamental caracterizar com 

maior profundidade o circuito inferior em especial, já que o foco se dá na 

apropriação do espaço público por sujeitos que constituem parte desse circuito 

da economia, não sendo percebida essa realidade apenas da área que 

circunda o shopping Midway Mall, mas o entorno de todos os marcos aqui 

estudados. 

 

3.2. O CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA E A REALIDADE DO 

ENTORNO DOS MARCOS DA PAISAGEM CITADINA DE NATAL 

 

De acordo Santos (1979, p. 161) “o ingresso nas atividades do circuito 

inferior geralmente é fácil, na medida em que, para isso, é mais necessário o 

trabalho que o capital”. Essa afirmação caracteriza com clareza a realidade de 

todos os ambientes aqui estudados, já que percebe-se em todos os marcos da 

cidade aqui considerados a presença de pessoas que trabalham um mínimo de 

oito horas diárias vendendo mercadorias que apresentam um pequeno valor, 

como balas, água mineral, ou milho verde. Ou seja, para ingressar nesse 

circuito não é necessário grandes montantes investidos. 

No entorno do Midway Mall pode-se encontrar pessoas vendendo 

docinhos em um depósito plástico, o que demanda um investimento mínimo, já 

que o próprio vendedor é quem fabrica o produto, o que ocasiona, apesar de 

um investimento muito baixo, um significativo retorno econômico por unidade 

comercializada. Na proximidade da Ponte Newton Navarro a realidade é a 

mesma, já que são encontradas pessoas comercializando diversos produtos, 

como coco e cocada, por exemplo. Na Praia de Ponta Negra são muitos os 

exemplos dessa natureza, como pessoas comercializando tapioca, coco, 

queijo, ostra, etc. 

Já nas proximidades do Pórtico dos Reis Magos, apesar de se 

caracterizar pela maior valorização do trabalho do que do capital, (SANTOS, 

1979) percebe-se que o único produto ali comercializado demanda um maior 

montante de capital investido em relação aos demais aqui citados, já que se 

trata de frutos do mar. 
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Outra característica apresentada por Santos (1979) diz respeito à mão-

de-obra barata, sendo os trabalhadores do circuito inferior encontrados com 

facilidade. As atividades e oportunidades desse circuito são muitas vezes 

ocupadas por membros da própria família, situação encontrada em todos os 

locais pesquisados. 

Dessa forma, o emprego no circuito inferior é uma realidade difícil de 

definir, pois compreende tanto trabalho pouco remunerado como trabalho 

temporário ou instável, sendo muitas vezes considerado como um favor que 

um familiar faz para o dono da banca ou barraca, que muitas vezes é irmão, tio 

ou esposo (a). Então, em grande parte das ocasiões encontradas o trabalhador 

não possui uma remuneração fixa, mas uma ajuda oferecida pelo parente. 

Para Santos (1979, p. 159) “o circuito inferior constitui também uma 

estrutura de abrigo para os citadinos antigos ou novos, desprovidos de capital e 

de qualificação profissional. Estes encontram bem rápido uma ocupação, 

mesmo que seja insignificante ou aleatória”, essa realidade é encontrada em 

locais como os calçadões próximos ao Midway Mall, onde os comerciantes 

mais antigos são moradores dos bairros circunvizinhos, como Morro Branco e 

Nova Descoberta, pessoas que trabalham ali desde o período de inauguração 

do referido shopping center.  

Com o grande movimento de pessoas naquele espaço passaram a se 

instalar ali novos comerciantes, vindos em sua maioria da zona norte da 

cidade, sendo encontradas ainda pessoas que vivem a pouco tempo em Natal, 

vindas até de outros estados, como Pernambuco, por exemplo. 

Ainda com referência ao abrigo de antigos citadinos no circuito inferior o 

principal exemplo que se pode colocar é o de pessoas residentes na Vila de 

Ponta Negra que trabalham na praia de mesmo nome, tendo herdado o 

trabalho, ou mesmo a barraca, do pai ou mesmo do avô. Naquela localidade 

essa realidade existe devido ao fato de as barracas terem sido ali instaladas na 

década de 1970 (CORADINI, 2008). 

Outra característica desse circuito está relacionada aos imigrantes, que, 

de acordo com Queiroz e Azevedo (2012, p. 125), têm um importante papel na 

constituição das feiras livres de Natal. Para os autores “certamente essas 

migrações foram provocadas por questões históricas e estruturais, não sendo 

um ato exclusivamente de interesse pessoal”. Segundo os autores essa 
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migração é consequência “do processo de modernização ou falência das 

economias tradicionais do interior do estado, bem como do interior da Paraíba, 

que buscam melhores condições de vida na capital que expandia os empregos 

nos setores secundário e terciário” (QUEIROZ & AZEVEDO, 2012, p.125).. 

Assim, nos marcos aqui estudados, são encontradas características 

diversas das existentes nas feiras livre da cidade. Na realidade apresentada 

pelos referidos autores há uma imigração onde as pessoas passam a residir 

em Natal, encontrando como opção de trabalho a feira livre. No caso dos 

marcos aqui estudados o Pórtico dos Reis Magos apresenta uma característica 

específica, as pessoas que ali comercializam são residentes de cidades 

litorâneas do Rio Grande do Norte, como Arêz, Nísia Floresta e Senador 

Georgino Avelino. Essas pessoas pescam e/ou produzem frutos do mar em 

seus municípios de residência e se dirigem à capital, onde existe um maior 

mercado consumidor, para comercializar seu produtos, não estabelecendo 

residência. 

Outra característica do circuito inferior claramente percebida na presente 

pesquisa refere-se ao colocado por Santos, (1979, p. 172), quando este afirma 

que “o vendedor de rua é menos dependente da clientela que os outros. Ele vai 

à sua procura, ele tenta essa clientela”. Segundo o autor esse vendedor pode 

aproveitar ao máximo uma ocasião, e exemplificando sua afirmação apontando 

que “nos dias de chuva, as ruas e os escritórios são percorridos por 

vendedores de capas e guarda-chuvas” (SANTOS, 1979, p. 172).  

O exemplo colocado por Santos (1979) está claramente presente no 

entorno do Midway Mall, onde existia a apropriação da calçada com a 

exposição e venda de guarda-chuvas (Figura 14). Entretanto, de acordo com 

uma vendedora entrevistada, quando começava a chover a mesma deslocava-

se de taxi à Fortaleza dos Reis Magos, nas proximidades da Ponte Newton 

Navarro, já que se permanecesse na proximidade do shopping venderia cerca 

de 50 (cinquenta) guarda-chuvas, enquanto próximo à Fortaleza, normalmente 

conseguia comercializar até 200 (duzentas) unidades de seu produto aos 

turistas que ali se encontram na intenção de visitar o referido atrativo turístico.  
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Figura14: Comércio no entorno do Midway Mall 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Os exemplos aqui colocados são constatações fundamentadas no 

pensamento de Santos (1979, p. 203) quando este afirma que “o circuito 

inferior (...) fornece uma quantidade de empregos máxima para uma 

imobilização mínima de capital. Responde, ao mesmo tempo, às necessidades 

do consumo e à situação geral do emprego e do capital”.  

 

3.3 USO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO ENTORNO DE 

IMPORTANTES OBJETOS DA PAISAGEM CITADINA DE NATAL 

 

Na cidade de Natal os contratos estabelecidos para normatizar o 

trabalho dos camelôs são o Decreto 5.660 de 15 de maio de 1995, que dispõe 

sobre “a instalação de bancas de jornais e revistas, venda de lanches e 

passeios turísticos em reboques no município de Natal”, e o Decreto 5.661 de 

15 de maio de 1995, que dispõe sobre “as atividades comerciais do camelô no 

Município de Natal”. Para que se faça cumprir essas normas o órgão municipal 

responsável pela fiscalização é a SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos. 

 Esse órgão trabalha tendo como base essas normas, devendo ser a 

fiscalização de seu cumprimento diária. Entretanto, para fins acadêmicos os 

espaços onde essas normas são exercidas devem ser pensados com um olhar 

mais abrangente, ou seja, enquanto espaço público, o que, sob o olhar 
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geográfico, deve ser pensado em sua configuração física, mas não se pode 

deixar de considerar as práticas e dinâmicas sociais que nele se desenvolvem, 

ou seja, “seus usos e sua vivência efetiva” (GOMES, 2002, P.172). Deve-se 

pensar esse espaço como objeto de um pacto formal, que coloca limites, indica 

usos e sinaliza interdições. Esse é um espaço que é, ou deve ser, o principal 

locus da coletividade. 

 

3.3.1 A apropriação do espaço público da Praia de Ponta Negra 

 

Um espaço público da cidade de Natal onde a apropriação é um 

fenômeno antigo e muito controverso é a praia de Ponta Negra. Aquele local 

começou a ser utilizado como praia de veraneio após a Segunda Guerra 

Mundial, se tornando espaço de lazer dos natalenses nos fins de semana a 

partir da década de 1980, só apresentando fluxo turístico na década de 1990. 

Foi a partir da década de 1970 que surgiram as primeiras barracas de lona 

naquela praia, onde eram vendidos pelos próprios moradores da Vila de Ponta 

Negra bebidas e gêneros alimentícios (CORADINI, 2008). 

Essas barracas se tornaram uma marca daquela praia, sendo 

encontradas no início da década de 1990 cerca de 105, em sua maioria 

administradas por moradores da Vila de Ponta Negra. Aquela ocupação era 

motivo de processos jurídicos, já que a área onde elas se encontravam é 

qualificada como terreno de marinha2, pertencente ao Patrimônio da União. 

Aquelas barracas funcionavam ali sem nenhuma autorização ou regularização 

do órgão federal responsável. 

Para exemplificar os conflitos ali existentes cabe citar uma ação civil 

pública promovida no ano de 1991 pela União Federal, onde o referido órgão 

responsabiliza a SEMSUR por ter “credenciado pessoas para ocuparem 

barracas, (...) sem qualquer autorização ou regularização perante o órgão 

próprio” (RIO GRANDE DO NORTE, 1991,P. 8). Ainda de acordo com o 

referido processo aquela atividade econômica formava 

Verdadeira favela a beira-mar, causando transtornos aos moradores 
e usuários da praia, principalmente no tocante à higiene, ficando a 

                                                           
2
 “São terrenos de marinha os banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, em uma 

profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra da 
posição do preamar médio de 1831”(SPU, 2001, P. 22). 
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água servida (...) empoçada em pequenas fossas a céu aberto, 
poluindo a areia e o lençol d’água subjacente, levando contaminação 
ao mar. (IDEM: P. 8) 

 

 Outras queixas apresentadas no processo dizem respeito ao tratamento 

inadequado do lixo produzido, o que causara “consequências funestas à saúde 

pública, ao meio ambiente, e ao patrimônio paisagístico e turístico do local, que 

era uma das praias mais belas do País” (RIO GRANDE DO NORTE, 1991, 

P.9).  

 Naquele período, início da década de 1990, a cidade de Natal estava 

sendo descoberta como importante destino turístico brasileiro, período em que 

a Via Costeira, inaugurada em 1985, passava a ter importância como via de 

ligação entre as praias urbanas da cidade e como local onde eram instalados 

grandes hotéis. Naquele período o turismo passou a ser uma preocupação dos 

órgãos competentes, que afirmavam que as barracas localizadas na Praia de 

Ponta Negra causavam  

(...) danos paisagísticos de enfeamento e descaracterização do 
ambiente praiano e respectivo ecossistema, que, com a persistência 
da agressão, podem se tornar irreversíveis, destruindo um patrimônio 
de beleza natural, que há de ser preservado, quer pela sua 
importância ecológica, quer pela significação econômica, pois o 
turismo, hoje, é uma das atividades principais da cidade de Natal 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1991, P.9) 
 

 Após anos de discussões e conflitos, para suprir necessidades diversas, 

inclusive paisagísticas, foi executado no ano 2000 o Projeto de Urbanização da 

Orla de Ponta Negra, que consistiu na construção de um calçadão na orla 

marítima com 3 km de extensão e a substituição das antigas barracas de praia, 

por quiosques de fibra de vidro (NATAL, 2008a, P. 8).  

A instalação dessas barracas é uma amostra de que o espaço público é 

cenário para variadas práticas, cuja interpretação depende do contexto no qual 

se inscrevem. Assim, ao mesmo tempo em que os espaços públicos modificam 

os sentidos das práticas, são também modificados por elas. Mas não se pode 

esquecer que o que constrói esse espaço como público é a obediência às 

normas estabelecidas, fazendo com que seja composto pela tensão entre a 

diferença e a possibilidade de coabitação (GOMES, 2002), sendo condição 

para sua fundação a afirmação permanente de seu contrato social. 

Com essa nova realidade as barracas passaram a ter uma estrutura 

adequada, entretanto o problema da apropriação do espaço público não foi 
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resolvido. Outro impasse que surgiu foi no tocante à instalação de cadeiras de 

praia na orla, o que foi resolvido com um contrato entre os barraqueiros 

(permissionários) e a SEMSUR, sendo assim permitida a ocupação de uma 

área da praia por esses equipamentos. O maior problema é que os próprios 

permissionários colocam um número maior que o permitido de barracas na 

praia e outras pessoas que não têm essa permissão também o fazem, 

ocasionando dificuldades de circulação. 

Outro problema encontrado naquela praia diz respeito ao grande número 

de vendedores ambulantes dos mais variados produtos, que vão desde 

artesanatos até sorvete, protetor solar ou CD’s e DVD’s pirata. A estimativa da  

ATIPON (Associação dos Trabalhadores Informais de Ponta Negra) é que o 

número de vendedores na Praia de Ponta Negra seja de aproximadamente 

1200, sendo destes 378 associados. Já a SEMSUR, após levantamento 

realizado entre março e abril de 2012 tem o número 418 comerciantes inscritos. 

Esse trabalho da SEMSUR foi realizado após solicitação do Ministério 

Público, que afirma ser necessário ter o controle sobre os produtos 

comercializados e o número de ambulantes que circulam na orla marítima. 

Essa ação é consequência de um TAC (Termo de Ajustamento da Conduta) 

firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura em outubro de 2005, onde são 

apresentadas medidas para controle da poluição sonora, visual e ambiental da 

praia. 

Para coibir práticas que não condizem com o estabelecido no acordo 

anteriormente firmado, o Ministério Público, por meio da Promotoria do Meio 

Ambiente, solicitou à SEMSUR que notificasse as pessoas que ali trabalhavam 

para retirada imediata. Essa iniciativa causou diversas manifestações, sendo 

assunto de publicações em diversos meios de comunicação da cidade.  

Devido à repercussão que adquiriu e à necessidade de resolução dos 

conflitos entre os camelôs, o Ministério Público e a Prefeitura, foram realizadas 

reuniões entre esses atores e a Superintendência do Patrimônio da União. 

Nesses encontros foi colocado como solução para os conflitos a cessão por 

parte da SPU de um terreno localizado à Avenida Erivan França, de 

propriedade do Patrimônio da União, para a instalação de uma feirinha, onde 

os vendedores, após estudos realizados entre a ATIPON e a SEMSUR, seriam 

escolhidos para trabalhar nas instalações a serem construídas. 
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Para que essa cessão se concretizasse a Prefeitura Municipal de Natal 

enviou um ofício ao órgão federal responsável por essa cessão, o qual enviou, 

de acordo com a Superintendente do Patrimônio da União, novo documento 

endereçado à prefeitura afirmando que para que houvesse o processo 

desejado seria necessário um projeto e os recursos necessários. Até agosto de 

2012 a prefeitura não enviou o referido projeto ou a dotação orçamentária para 

tal, ficando assim o processo parado. 

Essa realidade é um exemplo da responsabilidade do poder público em 

pensar a questão social que envolve as pessoas que trabalham no espaço 

público. Com a realização do projeto proposto o poder público municipal teria a 

oportunidade de proporcionar à população envolvida ambiente digno de 

trabalho, um espaço público que seria adequado às atividades econômicas 

pretendidas, como o que determina o Decreto 5.661-95 em seu artigo 3º. 

§ 1º - O camelô exercerá seu comércio em bancas removíveis e 
desmontáveis, obedecendo modelos aprovados pela SEMSUR. 
§ 2º - No ato da concessão da licença para a prática desta atividade 
comercial a SEMSUR indicará o local a ser ocupado (NATAL, 1995). 

  

Além do espaço onde as pessoas que trabalham em Ponta Negra se 

instalem, é necessário ainda, de acordo com técnicos da SEMSUR, que 

aquelas pessoas trabalhem cumprindo as normas de higiene e segurança. 

Para isso, órgãos como a COVISA, a SEMSUR e a SEMTAS estudam 

alternativas para que aquelas pessoas se qualifiquem. 

Para pensar sobre essas ações os órgãos citados estão analisando 

fatores como o nível de escolaridade e as atividades exercidas pelas pessoas 

que trabalham na praia de Ponta Negra, o que de acordo com a presente 

pesquisa trata-se em sua maioria de pessoas que trabalham com bebidas e 

artigos alimentícios, vendedores de óculos, chapéus e CD’s e DVD’s piratas e 

artistas plásticos. No que diz respeito ao nível de escolaridade constata-se que 

trata-se de pessoas com nível médio incompleto.  

De posse das informações necessárias os órgãos responsáveis 

pretendem realizar cursos onde aquelas pessoas terão a oportunidade de 

trabalhar em seu ramo de atividade de forma mais qualificada, ou que 

aprendam outras profissões, podendo lograr trabalho em outras áreas de 

atividade. 
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Apesar de se perceber que em seu discurso os representantes dos 

órgãos responsáveis apresentam interesse em realizar ações para que as 

pessoas que trabalham naquela área tenham melhores condições de exercer 

suas atividades, é evidente o receio daqueles trabalhadores em relação às 

ações a serem realizadas naquele local, o que se dá, de acordo com o 

constatado, pela forma como é feita a abordagem daquelas pessoas pelos 

órgãos fiscalizadores. De acordo com os trabalhadores entrevistados, quando 

esse tipo de ação ocorre as pessoas passam a não poder exercer suas 

atividades no local (até que lhes sejam dadas as condições para que se 

adequem às normas exigidas), perdendo assim sua forma de remuneração. 

 

3.3.2 A realidade do entorno do Midway Mall 

 

Após a iniciativa realizada junto aos camelôs da praia de Ponta Negra foi 

iniciada uma atividade de ordenamento junto aos vendedores localizados 

próximo ao Midway Mall. De acordo com os fiscais da SEMSUR esse 

empreendimento é o primeiro shopping center de Natal onde essa ação é 

realizada, sendo posteriormente os demais shoppings da cidade contemplados 

com o mesmo tipo de atuação. 

Para compreender a relação existente entre o shopping center e o 

comércio informal estabelecido em seu entorno procurou-se questionar os 

responsáveis pela administração daquele empreendimento, os quais afirmam 

não possuir nenhuma relação, apesar de haver uma preocupação com a 

segurança das pessoas que utilizam o espaço público nas suas proximidades. 

Essa preocupação ficou mais evidente, de acordo com o responsável pelo 

setor de marketing do shopping, após a explosão de um botijão de gás, de 

alguns furtos ali realizados e de brigas entre camelôs envolvendo o uso de 

facas.   

Por ser aquela localização um ponto central da cidade a apropriação 

daquele espaço não se dá apenas em uma parada de ônibus, mas distribuída 

no entorno de todas as estações dessa natureza que se localizam nas 

proximidades do shopping. Essa é uma realidade que foge do estabelecido 

pelo Decreto nº 5.661-95, que em seu artigo 5º coloca que os locais destinados 
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à prática do comércio ambulante terão que atender a requisitos como: “I – 

distância de 20 (vinte) metros, dos terminais e paradas de transporte coletivo”. 

No entorno do Midway Mall, até julho de 20123, a realidade era bem 

diferente do que estabelece a lei. Na estação localizada na Avenida Bernardo 

Vieira, sentido zona norte, o canteiro destinado às paradas de ônibus era 

completamente tomado pelos camelôs, fazendo com que os cidadãos que 

aguardam os ônibus precisem procurar outros locais para esperar seu 

transporte.  

As alternativas encontradas pelas pessoas que aguardam o transporte 

naquele local era ficar embaixo da marquise do shopping ou no asfalto, 

correndo o risco de perder o ônibus ou ser atropeladas. As pessoas que 

ficavam sob a marquise do shopping necessitam ficar muito atentas para a 

chegada do ônibus, já que quando ele estava a uma grande distância elas 

precisavam atravessar a rua para ter acesso ao transporte, tendo ainda que 

atravessar a barreira de bancas dos vendedores (Figura 15).  

Figura 15: Cidadãos aguardando o transporte sob a marquise do Midway Mall 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

 

No caso da estação localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 

sentido Zona Sul, a apropriação do espaço público se dá de outra maneira. 

Nesse caso a parada de ônibus se encontra em uma calçada larga, o que 

proporciona mais espaço para que os ambulantes se instalem. Há também 

                                                           
3
 Momento em que ocorreu ação da SEMSUR junto aos trabalhadores informais que atuam na área 

adjacente ao Midway Mall 
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naquele local um banco construído pelo shopping para que as pessoas que 

aguardam o ônibus o utilizem. Devido a essa “estrutura” havia nesse espaço 

uma ocupação massiva do banco como apoio para a venda dos mais diversos 

produtos (Figura 16), já que nesse local não é necessário que o vendedor 

possua um equipamento mais estruturado para ali permanecer, podendo ser 

encontradas pessoas apenas com um depósito plástico colocado sobre o 

banco. Era comum encontrar ainda vendedores de guarda-chuvas que 

espalham os objetos ao longo da calçada.  

Figura16: Comércio no entorno do Midway Mall 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Com esse tipo de apropriação os lugares da vida pública, do passeio, da 

coabitação dão lugar a um emaranhado de balcões, cartazes e mercadorias, 

fazendo com que o homem público se restrinja a um mero passante ou no 

máximo a um eventual consumidor. Essa realidade está, ainda, desconforme 

com o que estabelece o Decreto 5.661-95 em seu artigo 9º, onde uma das 

regras para esse comércio é a “distância mínima de 1,00 (hum metro) entre 

uma banca e outra, nos passeios públicos”. 

Apesar de serem evidentes os problemas causados pelo grande 

contingente de vendedores ambulantes no entorno do shopping a ação da 

SEMSUR, no dia 18 de julho de 2012 foi extremamente criticada pelos 

trabalhadores que ali vendem seus produtos. Naquela ocasião todos os 

vendedores que se encontravam no entorno do Midway Mall receberam uma 

notificação afirmando que eles deveriam se retirar imediatamente do local. 
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Sobre essa ação os comerciantes afirmam ter sido realizada de forma 

arrogante, colocando que “eram muitos guardas, a gente se sentia igual a uns 

bandidos” (Entrevistado A). 

Apesar de afirmar não ter relação com as ações empreendidas pela 

SEMSUR o Midway Mall publicou nota apoiando tal iniciativa, onde afirma que 

enfrentava “um grave problema com relação ao entorno do Shopping, 

principalmente pela dificuldade dos clientes e transeuntes que utilizam nossas 

calçadas e as paradas de ônibus, de exercerem o direito de ‘ir e vir’”(MIDWAY, 

2012). 

Um dia após a ação da SEMSUR a realidade no entorno daquele 

empreendimento foi modificada bruscamente (Figuras 17 e 18), estando as 

pessoas que ali trabalhavam, muitas desde o início do funcionamento do 

shopping, impossibilitadas de ali exercer suas atividades comerciais.  

Figura 17: Realidade antes da ação da SEMSUR no entorno do Midway Mall (Avenida 

Bernardo Vieira1) 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 
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Figura 18: O entorno do Midway Mall após ação da SEMSUR (Avenida Bernardo Vieira2) 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Além dos exemplos das figuras acima (Avenida Bernardo Vieira) torna-

se necessário apresentar a mudança da realidade no entorno do referido 

estabelecimento comercial em outras áreas de seu entorno, como a Avenida 

Senador Salgado Filho, seja na porta do shopping center (Figuras 19 e 20), ou 

na proximidade do ponto de ônibus (Figuras 21 e 22). 

Figura 19: Realidade antes da ação da SEMSUR no entorno do Midway Mall (Avenida 

Sen. Salgado Filho1) 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 
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Figura 20: O entorno do Midway Mall após ação da SEMSUR (Avenida Sen. Salgado 

Filho1) 

 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Figura 21: Realidade antes da ação da SEMSUR no entorno do Midway Mall (Avenida 

Sen. Salgado Filho2) 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 
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Figura 22: O entorno do Midway Mall após ação da SEMSUR (Avenida Sen. Salgado 

Filho2) 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

 

Com a ação da SEMSUR os comerciantes se retiraram do local e foram 

imediatamente para a sede do órgão, na intenção de regularizar a situação. 

Nesta primeira etapa os fiscais da SEMSUR orientaram os ambulantes sobre 

as mudanças a serem adotadas no local. Para iniciar esse processo aquelas 

pessoas foram informadas que haveria um processo de inscrição, onde os 

interessados preencheriam uma ficha cadastral anexando xerox dos 

documentos pessoais, comprovante de residência e foto (processo semelhante 

ao realizado junto aos comerciantes da Praia de Ponta Negra). Esse processo 

foi realizado, sendo inscritas 65 pessoas. 

Os fiscais da SEMSUR afirmam que essas inscrições são necessárias 

inicialmente para que as pessoas que ali trabalham recebam crachás e coletes 

para identificação e para que seja feita uma seleção obedecendo às normas de 

conduta para esse fim. 

Após o momento inicial, onde foi feita a abordagem dos vendedores, e 

do momento de inscrição, foi estipulado pela SEMSUR que os comerciantes 

que se encontram no entorno do Midway Mall só poderiam estar ali 

comercializando seus produtos se estivessem circulando, levando sempre 

consigo suas mercadorias, sem nenhum equipamento externo, como carrinho, 

por exemplo. De acordo com a fiscal da SEMSUR entrevistada seria 
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determinado um local para que essas pessoas pudessem parar para 

descansar.  

Essa determinação traz diversas dificuldades aos trabalhadores que ali 

exercem suas atividades, já que entre as 32 pessoas entrevistadas no local, 

62% utilizavam carrinhos ou bicicletas de carga para comercializar seus 

produtos, pois trata-se, em 81% dos casos, de alimentos, como bebidas, 

confeitaria, milho verde, salada de frutas, etc., produtos que necessitam de 

acondicionamento em equipamentos como isopor ou panela, por exemplo. 

O fato de só estar sendo permitido aos vendedores que eles 

permaneçam circulando é o motivo de uma das principais reclamações 

daquelas pessoas. Algumas das falas que evidenciam essa realidade estão a 

seguir 

(...)Estou com três mochilas nas costas e não posso abrir a mochila 
porque os fiscais reclamam: _ Circulando! Circulando! Como se a 
gente fosse vagabundo (...). (Entrevistado B) 
(...) Se andarmos pra cima e pra baixo com esse tabuleiro vamos ter 
que pedir esmolas, porque se passarmos um mês com esse peso nas 
costas não vamos aguentar (...)(Entrevistado C) 
(...) Não pode parar nem para descansar. Nem a escravidão é desse 
jeito(...)(Entrevistado D) 

 

Devido aos diversos impasses e à inexistência de um prazo para que os 

conflitos fossem resolvidos, foi realizada uma audiência pública na sede da 

Câmara dos Vereadores de Natal, com a presença de representantes da OAB, 

Conselho Estadual de Direitos Humanos, CRUTAC/UFRN, representante dos 

lojistas do Midway, Secretário da SEMSUR e dos próprios comerciantes do 

entorno do shopping. 

Naquela ocasião, devido às condições em que as pessoas estavam 

trabalhando, foi colocado pela representante do Conselho Estadual de Direitos 

Humanos que naquele local há a violação do princípio da dignidade humana, 

uma qualidade que, de acordo com Sarlet (2001, p. 60) 

é intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.  
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Após diversas discussões ficou resolvido que dos 65 inscritos 40 

poderão continuar trabalhando no local. Os critérios utilizados para se chegar a 

esse número levam em consideração aspectos como antiguidade no local, 

idosos, mães provedoras de família, número de filhos, entre outros. As 

inscrições de marido e mulher e de vários membros de uma mesma família 

foram consideradas uma só, tornando, um deles o “principal ambulante” e o 

segundo, dependente, podendo ir trabalhar nos dias em que o principal estiver 

impossibilitado. 

Para evitar um grande contingente de vendedores naquele local foi 

resolvido que haveria um revezamento de equipe, com a permissão de 

permanecerem no local vinte ambulantes por dia, legalizados para trabalhar 

sem ponto fixo, devendo ficar móveis em locais estabelecidos. 

A exigência da mobilidade dos vendedores se torna necessária pelo fato 

de a legislação pertinente, o Decreto 5.661-95 de Natal, em seu Art. 9º, afirmar 

que uma das regras a serem seguidas pelos comerciantes que exercem a 

atividade de camelô na cidade é a de “não estacionar em via pública ou local 

diverso do autorizado para a prática do comércio ambulante”. 

Apesar de estar claro que se trata de uma regra que faz com que aquela 

atividade seja extremamente cansativa, há que se considerar que a conduta no 

espaço público é guiada por normas estabelecidas pelo poder público, normas 

que podem ser contestadas, mas antes seguidas. 

Apesar da determinação da SEMSUR estar sendo seguida pela grande 

maioria das pessoas que ali trabalham, uma semana após a reunião que 

determinou a forma como deveria ser exercida a atividade de venda de 

produtos no entorno do Midway Mall já é possível perceber o não cumprimento 

das normas estabelecidas para aquele espaço, como a existência de 

equipamentos fixos de venda de produtos. O descumprimento das normas é 

uma realidade naquele espaço apesar de os próprios vendedores afirmarem 

que a fiscalização está sendo realizada diariamente por parte do órgão 

competente. 

Durante a pesquisa foi possível perceber que exatamente uma semana 

após a solução dos impasses estabelecidos entre os comerciantes e os órgãos 

responsáveis pelo estabelecimento da ordem no espaço público, com a 

assinatura de um acordo entre as partes, havia um comerciante burlando as 
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normas (Figura 23). Dois dias depois já se pôde perceber que o número de 

pessoas indo de encontro ao estabelecido já aumentava, o que direciona para 

o retorno da realidade antes existente, se não houver uma fiscalização efetiva. 

Figura 23: O não cumprimento das regras estabelecidas para o uso do espaço público 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Apesar desse fato é possível perceber que os próprios vendedores se 

revoltam contra as pessoas que não cumprem a lei, sendo encontradas durante 

a pesquisa pessoas que afirmam que foram ao órgão competente denunciar 

casos de pessoas que não cumprem as determinações, que devem ser 

seguidas por todos. 

A realidade encontrada no entorno do Midway Mall é uma evidência 

empírica do que colocam os autores sobre o espaço público, já que os conflitos 

são ali travados diariamente, se constituindo aquele como espaço do discurso 

geral e inteligível, das trocas, um espaço político por excelência e ambiente de 

integração social (GOMES, 2002). 

 

3.3.3 O espaço público adjacente à Ponte Newton Navarro 

 

No caso das adjacências da Ponte Newton Navarro a apropriação do 

espaço público se dá de formas diferentes dependendo da localização no 

espaço. Em sua parte sul a ponte inicia imediata à Praia do Forte. Naquele 

local a apropriação é equivalente à existente na Praia de Ponta Negra, mas em 

menor proporção. 
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Naquele local, apesar de se tratar de um espaço público, a fiscalização 

não é uma responsabilidade da SEMSUR. Aquele espaço é atualmente 

ocupado pelo exército, como área do 17º GAC (Grupo de Artilharia de 

Campanha).  

A preocupação com a proteção daquele espaço, enquanto entorno do 

Forte dos Reis Magos, está documentada em iniciativas normativas de 

proteção daquela paisagem no âmbito municipal através da Lei nº 3.175/84 e 

regulamentada pela lei 3.639/87, que institui o controle de gabarito na Zona 

Especial de Interesse Turístico 3 (ZET 3), definida pelas orlas marítimas das 

Praias do Meio, Forte e Areia Preta. Aquele espaço também está contemplado 

na inclusão/demarcação da área do entorno do Forte, como Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA 7)4, nos termos da legislação urbanística (Plano Diretor de 

Natal), em vigor desde 1994 e reafirmada no Plano Diretor de 2007.  

Apesar de estar localizada em uma Zona de Proteção Ambiental, na 

Praia do Forte é encontrado um comércio informal que apresenta usos que 

comprometem a integridade ambiental do lugar (Figura 24). Algumas dessas 

práticas são o uso inadequado da publicidade, lixo de diversas naturezas e 

esgotos a céu aberto. Apesar dessa realidade os comerciantes ali 

estabelecidos afirmam que não sofrem ou sofreram nenhum tipo de 

fiscalização por parte de órgãos públicos, seja, em âmbito municipal, estadual 

ou federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Zona de proteção Ambiental do Forte dos Reis Magos e entorno 



91 
 

 

Figura 24: Apropriação do espaço público na Praia do Forte 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Outra atividade econômica existente na proximidade da Ponte Newton 

Navarro que ocasiona a apropriação do espaço comum é a guarda de carros. 

As pessoas que exercem essa atividade transformam um espaço que por 

direito é público em uma área privada. É comum essas pessoas terem acertos 

com autoridades públicas, recriando regras e constituindo novos poderes. 

O que ocorre, segundo Gomes (2002), é uma requalificação do espaço, 

que muitas vezes ocasiona deterioração, como quebra de calçadas, 

multiplicação de congestionamentos, ocupação de passagens de pedestres, 

etc. Esses são efeitos imediatos e claros ao espaço, porém há uma gama de 

efeitos que não pode ser medida de forma direta, como a não seguridade da 

igualdade de condições a todos ou a proteção do patrimônio comum, efeitos 

que processam uma degradação moral dos espaços atingidos. 

No espaço aqui considerado uma ação existente é a constituição de 

novos poderes, sendo clara a relação territorial, já que apenas uma pessoa é 

responsável pela guarda dos carros. Essa pessoa (Entrevistado E) trabalha na 

Praia do Forte há 12 anos, mas não se levanta de sua cadeira. Possui seis 

pessoas que trabalham para ele todos os dias, em um sistema de meio-a-meio. 

Aquela é a área dele e se alguém tentar se infiltrar ele afirma: “Chamo ‘meus 

colegas’ para botarem ele pra fora” (Entrevistado E). Esse é um exemplo 

empírico da territorialidade ali existente, que se constitui em  
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relações entre um indivíduo ou grupo social e seu meio de referência, 
manifestando-se nas várias escalas geográficas – uma localidade, 
uma região ou um país – e expressando um sentimento de 
pertencimento e um modo de agir no âmbito de um dado espaço 
geográfico. No nível individual, territorialidade refere-se ao espaço 
pessoal imediato, que em muitos contextos culturais é considerado 
um espaço inviolável. (ALBAGLI, 2004, P. 29) 

 
Ao se pensar sobre as modificações das práticas estabelecidas no 

espaço público em função da mudança, ou surgimento de novos espaços, é 

importante observar a realidade do lado norte da Ponte Newton Navarro. Antes 

da construção da ponte a travessia do Rio Potengi pelos veículos que 

transportam turistas (bugues) era realizada por uma balsa. Nos locais de 

embarque e desembarque desses veículos existia um amplo comércio de 

bebidas e lanches rápidos. Com a inauguração da ponte a balsa foi desativada, 

então, aquelas pessoas tiveram a necessidade de procurar novas atividades.  

Das pessoas que trabalhavam na balsa algumas se estabeleceram no 

entorno da Ponte Newton Navarro, em seu lado norte. Como nesse novo local 

os perfis dos passantes são diversos, com maior fluxo de pessoas de Natal, e 

com passagem rápida de veículos, as atividades econômicas daqueles que 

trabalham no entorno da ponte foram modificadas em relação à antiga balsa. 

Aqueles que antes vendiam bebidas passaram a comercializar frutos do 

mar. Esse novo produto apresenta um valor bem mais elevado que o 

comercializado anteriormente, ocasionando um faturamento maior e 

apresentando um problema bem mais preocupante no tocante à saúde do 

consumidor. Esse tipo de alimento é muito mais perecível, sendo necessários 

cuidados no que diz respeito a aspectos como refrigeração e 

acondicionamento. 

Outro aspecto a ser analisado no que diz respeito à modificação da 

atividade econômica exercida pelas pessoas que trabalham no entorno da 

Ponte Newton Navarro é que quando estavam nos locais de embarque e 

desembarque da balsa aquelas pessoas se caracterizavam como camelôs 

móveis, na realidade atual eles se encontram fixos, colocando seus utensílios, 

como isopor e guarda-sol, em uma área proibida (Figura 25). 

Devido a essa realidade a SEMSUR, órgão responsável pela 

fiscalização dessa área, já realizou diversas ações para a retirada daquelas 

pessoas, entretanto elas afirmam que não foi apresentada por aquele órgão 
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nenhuma opção para seu remanejamento. Já a SEMSUR coloca que uma 

opção apresentada é a solicitação, por parte dos comerciantes, de bancas em 

mercados destinados à comercialização desse tipo de produto, como o 

mercado do peixe, no Bairro das Rocas, ou barracas destinadas a esse fim no 

Bairro da Redinha. 

Figura 25: Comércio nas adjacências da Ponte Newton Navarro 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

A SEMSUR alega que apesar de apresentar essas alternativas os 

comerciantes não se interessam, já que se trata de localidades com menor 

fluxo de pessoas e que os clientes que frequentam os locais sugeridos 

possuem nível de renda menor, o que ocasiona um faturamento inferior ao 

praticado no entorno da ponte. 

3.3.4 A apropriação do espaço público nas proximidades do Pórtico dos 

Reis Magos 

 

Ao se observar a apropriação do espaço público na área próxima ao 

Pórtico dos Reis Magos é possível perceber que se essa apropriação ocorrer 

sem ocasionar uma grande visibilidade ou não trouxer inconvenientes para o 

dia-a-dia a da cidade ela pode existir sem sofrer fiscalizações ou precisar 

requerer licença ao órgão responsável por essa atividade. 

A uma distância de aproximadamente quinhentos metros do Monumento 

Pórtico dos Reis Magos, na via marginal da BR-101, é realizado desde o ano 
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de 2009 o comércio de frutos do mar. Naquele local funcionam 10 barracas, 

com estrutura de madeira e medidas que variam de 3 a 6 metros quadrados. 

Apesar da pequena distância em relação ao Pórtico dos Reis Magos as 

pessoas que ali trabalham não colocam esse marco da cidade como importante 

para sua localização, e sim o supermercado Atacadão, já que, de acordo com 

os comerciantes entrevistados, seus principais clientes são as pessoas que 

saem daquele estabelecimento comercial. 

Apesar de apresentar uma estrutura fixa e precária (Figuras 26 e 27) 

para o tipo de produto vendido, alimentos muito perecíveis, os comerciantes 

estabelecidos nas adjacências do Pórtico dos Reis Magos afirmam nunca 

terem recebido nenhum tipo de fiscalização, o que, de acordo com fiscais da 

SEMSUR, se dá devido à sazonalidade da atividade. 

Figura 26: Comércio no entorno do Pórtico dos Reis Magos 1 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 
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Figura 27: Comércio no entorno do Pórtico dos Reis Magos2 

 

Fonte: Marília Medeiros Soares, 2012 

Quando questionados sobre o período em que se encontram naquele 

local comercializando seus produtos aquelas pessoas afirmam que não se trata 

de uma atividade sazonal, havendo uma diminuição nas vendas apenas no 

período em que há um aumento no preço dos produtos vendidos. 

O que se percebe é que, apesar das barracas estarem localizadas em 

uma das áreas de maior movimento de veículos da cidade e estarem instaladas 

tomando toda a área da calçada, o fluxo de pedestres e veículos no local onde 

estão colocadas é muito pequeno, o que não ocasiona transtornos à 

população. No que diz respeito à visibilidade daquelas barracas pode-se 

considerar que é boa, já que se dá em uma via marginal do principal logradouro 

da cidade, o que se constitui em uma das principais vantagens encontradas por 

aqueles comerciantes.  

Devido ao fato daquelas pessoas trabalharem ali tranquilamente, sem 

preocupação com a fiscalização dos órgãos competentes, que observariam, 

por exemplo, se o armazenamento dos produtos é adequado ou se estão 

sendo seguidas normas mínimas de higiene e limpeza, percebe-se a 

inexistência, por parte daquelas pessoas, com esse tipo de atenção. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto na pesquisa aqui apresentada é possível averiguar 

que os objetos da paisagem de Natal ora considerados evidenciam, cada um a 

seu modo, funções singulares na trama e no dia-a-dia da cidade. Esses objetos 

apresentam diferentes formas de representar a cidade e são palcos de diversos 

tipos de interesses e conflitos. 

O Morro do Careca se constitui em uma das paisagens mais divulgadas 

de Natal e um dos principais atrativos turísticos da cidade, fazendo com que a 

Praia de Ponta Negra se estabeleça como uma das mais conhecidas do país. 

Por essas razões esse objeto da paisagem da cidade atrai não apenas 

importantes fluxos de visitantes e frequentadores da referida praia, mas 

conflitos travados em decorrência do contingente e da abrangência de 

utilizações do espaço a ele adjacente. 

Por se constituir em um objeto natural o cuidado com o Morro do Careca 

é constante, sendo esse equipamento motivo de discussões sobre as formas 

de sua utilização. A última resolução que teve essa duna como sujeito foi a 

aprovação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA) da 

transformação da área de 1.100,27 hectares, que contempla, além do morro, a 

área de mata atlântica que se estende até a Barreira do Inferno, em Unidade 

de Conservação. Com essa medida o Morro do Careca passa a ser 

considerado Monumento Natural, e a ação antrópica na área, tratada pela Lei 

9.985 de 18 de julho de 2000, que instituiu o SNUC (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação). Para que essa medida entre em vigor é ainda 

necessária a assinatura do decreto de aprovação pela governadora do Estado, 

o que não aconteceu até setembro de 2012. 

Essa resolução é uma das etapas de um longo processo de valorização 

desse importante objeto da paisagem de Natal, que sofreu (e ainda sofre) o 

risco de ser encoberto por grandes edifícios que receberam, de órgãos públicos 

municipais, a licença ambiental e autorização de construção. Essa autorização 

foi motivo de diversas discussões e estudos que tratavam do impacto e 

degradação visual do Morro do Careca, o que culminou com a anulação da 

autorização e a revogação do decreto Nº 8090/2006, que permitia que outras 
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licenças ambientais canceladas passassem por um processo de revisão na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). 

Além da questão paisagística o entorno do Morro do Careca é palco de 

conflitos referentes à apropriação do espaço da praia por pessoas que exercem 

atividades econômicas não legalizadas. Essas divergências datam da década 

de 1980, período em que a praia passou a ser amplamente frequentada não só 

pelos moradores da cidade, mas também pelos turistas. 

Com o grande fluxo de pessoas e as diversas formas de apropriação 

daquele espaço por comerciantes que o utilizam como local para venda dos 

mais diversos produtos, o poder público tomou providências e realizou, no ano 

2000, uma importante obra de urbanização daquela praia.  

Após essa obra houve um considerável aumento no número de 

frequentadores da praia, sejam eles natalenses ou turistas. Por se verificar 

naquele período um momento de grande fluxo de turistas internacionais na 

cidade, as novas estruturas e o número de frequentadores da praia 

possibilitaram de certo modo o crescimento da prática, naquele local, do 

turismo sexual. 

 Com essa nova forma de utilização do espaço público e a 

caracterização da Praia de Ponta Negra como um dos principais pontos para a 

prática do turismo nacional e internacional na cidade de Natal, incluindo a 

prática do turismo sexual, a população local se viu incomodada, passando a 

frequentar praias mais distantes, como Cotovelo e Pirangi, pertencentes ao 

município de Parnamirim.  

Essa mudança no perfil dos frequentadores da praia deixou nostálgicos 

aqueles que tinham em Ponta Negra um dos principais espaços de lazer da 

cidade, sendo esse período retratado nas palavras do poeta Heliodoro Morais 

Pessoa (2009), em seu poema “Como ficou Ponta Negra que já foi cartão 

postal”: “O barraqueiro contente / Atendendo com emoção / Na barraca 

improvisada / De vara presa no chão / Ao som do vento soprando / Vinha a 

jangada chegando / Tomada de camarão”, conforme poesia completa citada na 

epígrafe deste trabalho. 

Percebe-se nas palavras do poeta que apesar de as barracas ali 

existentes não atenderem às exigências sanitárias ou estarem utilizando 
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inadequadamente o espaço público, os cidadãos natalenses tinham naquele 

período a praia como um espaço que eles tinham o direito de utilizar. 

As mudanças estruturais realizadas por ações do poder público 

trouxeram mudanças no perfil dos frequentadores da praia, entretanto, é 

evidente que os conflitos referentes à utilização daquele espaço não deixaram 

de existir.  

No que diz respeito aos camelôs, fixos ou móveis, que exercem suas 

atividades na Praia de Ponta Negra, constata-se que o poder público realiza 

ações pontuais evidenciando a intenção de concretizar ali trabalhos de 

qualificação e adequação aos padrões sanitários, entretanto é clara a falta de 

efetividade dessas ações. Um exemplo dessa ineficiência é que foi realizada 

uma notificação dos comerciantes que ali exercem suas atividades em janeiro 

de 2012, e em setembro do mesmo ano, oito meses depois, não foi realizada 

nenhuma ação que modificasse aquela realidade.  

Naquele local os órgãos fiscalizadores notificam os trabalhadores 

ocasionando uma situação de medo e angústia pela iminência de serem 

impossibilitados de exercerem suas atividades econômicas. Após esse primeiro 

momento os órgãos responsáveis prometem realizar ações para solucionar os 

problemas ali existentes, sendo marcadas reuniões para discutir as 

possibilidades de intervenção. Nessas reuniões são colocadas algumas 

sugestões, entretanto, para que as ações sejam realizadas um fator primordial 

é o orçamento, o qual não é disponibilizado. Dessa forma, toda a ação se torna 

ineficiente e ineficaz, tendo a função de trazer medo aos cidadãos que exercem 

suas atividades no espaço público, mas não recebem incentivos e apoio para 

trabalharem de forma adequada. 

Após ações do poder público e o crescimento do fluxo turístico, pode-se 

perceber que a população de Natal passou a frequentar cada vez menos a 

Praia de Ponta Negra, restando a essas pessoas a contemplação da bela 

paisagem ali existente. Essa contemplação, para a grande maioria das pessoas 

que vivem na cidade, só é realizada na passagem pela Avenida Engenheiro 

Roberto Freire, já que, além de pouco frequentar aquele espaço, o cidadão 

natalense também tem dificuldade em adquirir um imóvel naquelas imediações, 

já que a especulação imobiliária, alavancada pelo alto poder aquisitivo de 

pessoas advindas de outras regiões do Brasil ou de outros países, ocasionou 
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um grande aumento no preço do metro quadrado de solo naquele local, o que 

fez com que apenas uma pequena parcela da população tivesse condições 

financeiras de permanecer, ou adquirir um imóvel, naquela área.  

Essas constatações trazem a necessidade de enfatizar que na realidade 

de Natal, e especificamente em Ponta Negra, o princípio de que o espaço deve 

ser pensado primeiramente para o residente e depois para o visitante, não tem 

sido contemplado e valorizado. 

Apesar de o perfil do público alvo das imobiliárias ter mudado após o 

ano de 2008, sendo mais comum encontrar no conjunto de compradores o 

próprio morador de Natal, aquela área da cidade se constitui como nobre, 

continuando assim a se caracterizar como um dos metros quadrados de solo 

urbano mais caros da cidade. 

No que diz respeito à influência exercida pelo Midway Mall na área que 

lhe é adjacente, pode-se perceber que após sua inauguração houve uma 

transformação naquele espaço da cidade. Essa modificação pode ser 

percebida, por exemplo, no tocante ao fluxo de pessoas que ali circulam 

diariamente. Esse fluxo tem influência direta em questões como o trânsito, que 

precisou ser redefinido, ou nas diversas formas de comércio ali estabelecidas, 

o que se dá como consequência da grande quantidade de pedestres que ali 

circulam. Ultimamente o espaço adjacente a esse equipamento de serviço 

também tem demonstrado o interesse do capital imobiliário e da construção 

civil, já se fazendo notar edifícios verticalizados que se destacam na paisagem 

urbana de Natal. 

Ademais, por se constituir em um espaço público, a área contígua ao 

referido shopping center é, por excelência, o palco da co-presença de sujeitos, 

e consequentemente, de conflitos, podendo-se citar como um importante 

motivo de embates naquele local a apropriação do espaço por camelôs que ali 

trabalham de “forma irregular”.  

Esse tipo de apropriação do espaço público tem, em Natal, como órgão 

responsável para sua resolução, a SEMSUR. Os técnicos dessa secretaria 

municipal procuram realizar seu trabalho da melhor forma possível, entretanto, 

como se trata do espaço público, aquele local é também o espaço onde as 

normas são aplicadas, cumpridas e descumpridas. Dessa forma, é clara ali a 

batalha constante entre aqueles que têm o papel de fazer com que a lei seja 
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cumprida e aqueles que têm na lei uma barreira para a realização de seu 

trabalho, na busca pela garantia da sobrevivência, o que ocasiona muitas 

vezes o seu descumprimento. 

Vale ressaltar que, devido ao grande fluxo de pessoas que circulam nas 

adjacências do Midway Mall, e por este se constituir em um espaço que 

converge diversas atividades necessárias para a população e para os visitantes 

(comércio e serviços), esse shopping center se constitui em uma importante 

referência no que diz respeito à localização, sendo amplamente utilizado em 

estratégias de divulgação de empreendimentos imobiliários. 

No que diz respeito ao Pórtico dos Reis Magos, suas características lhe 

conferem uma importância diversa das apresentadas e relacionadas aos dois 

marcos anteriormente citados nessa conclusão. Esse objeto da paisagem de 

Natal foi implantado em comemoração ao aniversário da cidade, e sua 

localização é uma consequência do crescimento desta. 

Suas adjacências são utilizadas tanto na apropriação do espaço público 

por vendedores não legalizados, quanto como lócus para lançamentos 

imobiliários, a exemplo dos marcos anteriormente citados. Apesar da função 

ora apresentada, percebe-se que esse objeto da paisagem não apresenta a 

importância que o Morro do Careca ou o Midway Mall exercem sobre a 

população de Natal ou os de fora. Apesar de ser utilizado como ponto de 

referência em folhetos publicitários e até para nomear empreendimentos (como 

é o caso do Residencial Estrela de Natal), esse marco da cidade não exerce 

uma grande influência, por exemplo, para o comércio informal, se constituindo 

em ponto de referência e atrativo turístico, já que se constitui em um 

monumento localizado na principal entrada da cidade e faz uma clara 

referência ao nome desta. 

O quarto marco da cidade de Natal aqui considerado é a Ponte Newton 

Navarro, um objeto da paisagem que antes de se constituir enquanto marco 

deve ser considerado enquanto importante via da cidade. Esse objeto da 

paisagem foi construído para exercer o papel de ligação alternativa entre duas 

zonas da cidade, entretanto, devido ao fato de ainda não terem sido 

construídas as vias de acesso previstas, como o Complexo Viário da Redinha, 

por exemplo, esse objeto da paisagem de Natal ainda não exerce a contento o 

papel para o qual foi erguido.  
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Apesar de seu potencial não estar sendo utilizado de acordo com o 

almejado, e de não estar exercendo a influência esperada na área que se 

previa ser a mais beneficiada (zona norte), esse objeto da paisagem exerce 

funções que não devem ser negligenciadas, como, por exemplo, a de se 

constituir em importante atrativo turístico da cidade, já que apresenta 

considerável visibilidade, devido ao fato de ser erguida por estais (cabos de 

aço), o que lhe confere um desenho particular. 

É importante ainda salientar as modificações que esse objeto da 

paisagem estabeleceu no espaço que lhe é adjacente, como a mudança no 

perfil dos frequentadores da Praia do Forte, que passou a ser visitada também 

por moradores da zona norte da cidade; e o estabelecimento de pessoas que 

antes exerciam suas atividades comerciais no entorno da balsa que fazia a 

travessia do Rio Potengi, indivíduos que passaram a trabalhar como 

vendedores no entorno da ponte, sendo fortemente visados por órgãos 

fiscalizadores para que seu trabalho seja exercido de acordo com o que 

estabelece a lei, isto é, juridicamente controlados e tributados. 

Dessa forma, percebe-se que os objetos da paisagem aqui estudados 

apresentam funções e características diversas, mas todos exercem diferentes 

formas de fascínio sobre a população local e aqueles que visitam a cidade, e 

cada um a sua maneira, influenciam o espaço público, a especulação 

imobiliária e apresentam importância no processo de urbanização de Natal. 

Ao final do presente trabalho torna-se fundamental colocar que apesar 

de não se constituir como um objetivo da pesquisa, não tendo sido esse o 

principal enfoque desta, constata-se que todos os marcos aqui estudados 

influenciam e são influenciados pela atividade turística. Essa constatação não 

se caracteriza como uma grande surpresa, já que estamos tratando de uma 

cidade turística. No entanto, apesar de não termos o intuito de trabalhar com 

esse enfoque, sempre recaíamos nele do decorrer da pesquisa, constatando 

ser essa uma atividade/prática social que se “capilariza” e se apresenta como 

importante no contexto da trama urbana natalense, ainda mais quando se leva 

em consideração os marcos nela existentes.  
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APÊNCIDE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO JUNTO AOS REPRESENTANTES 
DO CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA (CAMELÔS) QUE 
TRABALHAM NO ESPAÇO PÚBLICO ADJACENTE AO PÓRTICO DOS 
REIS MAGOS, À PONTE NEWTON NAVARRO, AO SHOPPING MIDWAY 
MALL, E AO MORRO DO CARECA 

 

Essa pesquisa faz parte da dissertação de mestrado, realizada pela discente 

Marília Medeiros Soares, do Mestrado em Geografia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Tal pesquisa tem por objetivo investigar a relação 

existente entre os camelôs e o espaço público onde trabalham, bem como 

entre esses sujeitos e os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização dos 

espaços objeto desse estudo.  

 

Dados Pessoais  

Faixa etária (anos): ( ) 12-18 ( ) 19-25 ( ) 26 – 35 ( ) 36-45 ( ) 46 – 60 ( ) acima 

de 61  

Sexo: ( ) M ( ) F  

Estado Civil: ( )Solteiro ( )Divorciado ( )Casado ( )Viúvo(a) ( )Outros____  

Escolaridade: 

Ensino Fundamental ( ) Completo ( ) Incompleto  

Ensino Médio ( ) Completo ( ) Incompleto  

Ensino Superior ( ) Completo ( ) Incompleto  

Renda Familiar Mensal: ( ) 1 a 3 SM ( ) 4 a 6 SM ( ) 7 a 10 SM ( ) Mais de 10 

SM  

Local de residência (se mora em Natal informar o bairro): _-

____________________  

Há quanto tempo trabalha no local?______________________________  

Mercadorias que comercializa: 

_____________________________________________ 
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Horário de trabalho: _____________________ 

Dias da semana em que trabalha:__________________________ 

É proprietário da banca? __________________________________________ 

 

Questionamentos  

1. Quantas pessoas trabalham na mesma banca e qual a relação de trabalho 

estabelecida? 

2. Quais os dias e horários de maior movimento no local? 

3. Percebe influência do marco (citar de acordo com a situação) no seu 

trabalho? 

4. Existe uma associação entre os comerciantes que trabalham no local? Se 

sim, como se dá? 

5. Como se dá a recepção de novos comerciantes que desejam trabalhar no 

local? 

6. Já aconteceu alguma fiscalização por parte de órgãos públicos no local? Se 

sim, qual órgão e de que forma se deu? 
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APÊNCIDE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO JUNTO AOS REPRESENTANTES 

DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 

ELABORAÇÃO DE NORMAS REFERENTES AO COMÉRCIO EXISTENTE 

NO ESPAÇO PÚBLICO DE NATAL/RN (SEMSUR) 

 

Essa pesquisa faz parte da dissertação de mestrado, realizada pela discente 

Marília Medeiros Soares, do Mestrado em Geografia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Tal pesquisa tem por objetivo investigar a relação 

existente entre os camelôs e o espaço público onde trabalham, bem como 

entre esses sujeitos e os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização dos 

espaços objeto desse estudo.  

 

Dados Pessoais  

Nome: _________________________________________________________ 

Função exercida no 

órgão:___________________________________________ 

 

Questionamentos  

1. Quais os critérios para a realização de fiscalização junto aos comerciantes 

estabelecidos nos logradouros públicos? 

2. Quais os procedimentos utilizados para a realização de tal atividade? 

3. No caso da fiscalização ocorrida na Praia de Ponta Negra em janeiro de 

2012, qual a situação em que se encontra esse processo e quais os resultados 

obtidos? 

4. Em se tratando da fiscalização ocorrida no entorno do Midway Mall em julho 

de 2012, qual a situação em que se encontra esse processo e quais os 

resultados obtidos? 
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5. No caso do comércio estabelecido nas proximidades do Pórtico dos Reis 

Magos, já houve alguma fiscalização na área? Se sim, como se deu, e se não, 

por quê?  

6. No que diz respeito ao entorno da Ponte Newton Navarro, já houve alguma 

fiscalização na área? Se sim, como se deu, e se não, por quê?  

 

 

 


