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RESUMO

Analisa a produção do espaço da Zona Norte de Natal/RN, do início da sua                
formação – década de 1970 – à atualidade, sob a ótica do planejamento urbano e da gestão do 
território. Dentro dessa trajetória, examina os interesses que nortearam a “criação” do referido 
espaço, como suporte ao processo de planejamento urbano e de gestão do território; bem 
como os recentes processos que evidenciam uma nova dinâmica sócio-espacial, a qual se 
configura, ora como uma incipiente inserção da Zona Norte ao contexto urbano-espacial 
natalense, ora como uma “reedição” do seu histórico processo de segregação sócio-espacial. 
Ressalta que, enquanto no início da formação da Zona Norte, o Estado se fez o ator principal, 
viabilizando a expansão do capital no sentido norte da cidade do Natal, por meio da 
implantação do Distrito Industrial de Natal (DIN) e da expansão da política habitacional do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH); na atualidade, os novos processos espaciais se 
configuram por meio do viés econômico, via expansão do setor terciário na cidade do Natal. É 
embasado em bibliografia concernente à temática em foco, em fontes primárias e secundárias, 
bem como em processos e formas que se desencadearam na Zona Norte ao longo da pesquisa. 
Analisa então a Zona Norte em seu conjunto, o que possibilita apreender os conflitos inerentes 
ao processo de produção-apropriação do espaço urbano, pelos diversos atores sociais – o 
Estado, o capital e a sociedade – que disputam entre si o controle da produção do espaço 
segundo os seus interesses. 

PALAVRAS-CHAVES: Espaço Urbano – Planejamento Urbano – Gestão do Território – 
Estado – Capital – Sociedade.
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ABSTRACT

It analyzes the production of the space of the North Zone of Natal/RN, of the beginning of its 
formation - decade of 1970 - a present time, under the optics of the urban planning and of the 
administration of the territory. Inside of that path, it examines the interests that orientated the 
"creation" of the referred space, as support to the process of urban planning and of 
administration of the territory; as well as the recent processes that evidence a new partner-
space dynamics, which is configured, now as an incipient insert of the North Zone to the 
context natalense urban-space, now as a "reedition" of its report process of partner-space 
segregation. It stands out that, while in the beginning of the formation of the North Zone, the 
State was made the main actor, making possible the expansion of the capital in the north sense 
of the city of Natal, through the implantation of the Industrial District of Natal (DIN) and of 
the expansion of the habitational politics of the House of Financial System (SFH); at the 
present time, the new space processes are configured through the economical inclination, 
through expansion of the tertiary section in the city of Natal. It is based in bibliography 
regarding the theme in focus, in primary and secondary sources, as well as in processes and 
forms that were unchained in the North Zone along the research. It analyzes the North Zone 
then in its group, the one that makes possible apprehend the inherent conflicts to the process 
of production-appropriation of the urban space, for the several social actors - the State, the 
capital and the society - that dispute the control of the production of the space according 
themselves their interests.   

KEY WORDS: Urban Space - Planning Urban - Administration of the Territory - State - 
Capital - Society.
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DESVENDANDO O “OUTRO LADO”

O Espaço geográfico capitalista é resultado da dinâmica de reprodução do capital e 

da sociedade. Para este fim, tanto o capital quanto a sociedade utilizam-se do espaço como 

substrato, como base logística de seu processo de reprodução. Consideramos então, 

concordando com Carlos (1994, p. 90) que, no processo de produção-apropriação, o espaço 

apresenta dois “modos de uso”: para o capital, como espaço da produção; enquanto que para a 

sociedade, como espaço do consumo.  

Por ser produzido no sentido de atender a esses dois focos de interesse – reprodução 

do capital e da sociedade –, a produção do espaço ocorre de forma dinâmica e contraditória, 

em permanente processo de produção-(re)produção. Surgem então, sucessivamente, formas e 

processos diversos, os quais constituem a heterogeneidade do espaço. Nesse sentido, 

concordamos com Andrade (1984, p. 17), ao dizer que 

O processo de produção do espaço é [...] dinâmico, está permanentemente 
em ação e permanentemente em reformulação. Em sendo dinâmico é 
também dialético, de vez que a evolução da sociedade e a ação do Estado 
que a representa não se procedem de forma linear, mas sofrem contestações, 
contradições que reformulam os princípios e as ações. 

 Essa condição de dinamismo do espaço se faz em função dos interesses engendrados 

na apropriação deste, visto que o mesmo é produzido no sentido de atender às necessidades do 

processo de reprodução de entes antagônicos: o capital e a sociedade.

 Para atender às necessidades de reprodução do capital e da sociedade, o espaço 

geográfico é assim 

[...] um produto material em relação com outros elementos materiais – entre 
outros, os homens, que entram também em relações sociais determinadas,
que dão ao espaço (bem como a outros elementos da combinação) uma 
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forma, uma função e uma significação social (CASTELLS, 1983, p. 146, 
grifo do autor).  

 Ao considerarmos as idéias de “forma”, “função” e “significação social” defendidas 

pelo autor, identificamos, respectivamente: na forma, a paisagem, enquanto materialização do 

processo de produção do espaço; na função, o modo como o capital e a sociedade se 

apropriam do espaço no seu processo de reprodução; e na significação social, o uso político 

do espaço por atores sociais diversos – o capital, a sociedade e o Estado.

 A produção do espaço geográfico se faz então por meio de processos, os quais 

resultam na criação de formas, que são recriadas segundo eventos sucessivos. A respeito das 

formas, é importante resgatarmos o pensamento de Santos (1999, p. 83) ao afirmar que “A 

idéia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o 

futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social”. Essas noções nos dão uma visão de um 

espaço heterogêneo, produzido e apropriado por atores sociais diversos, segundo interesses 

igualmente distintos. Santos (1999, p. 83) propõe então o espaço geográfico como “um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações”.  

 É importante igualmente explicitarmos dois conceitos citados anteriormente. O 

primeiro é o de paisagem, que como resultado desse processo de produção do espaço, “[...] é 

um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as 

sucessivas ralações entre homem e natureza” (SANTOS, 1999, p. 83). Enquanto que o 

segundo, o de atores sociais, a seu respeito nos diz Matus (1997, p. 227) que

[...] são forças sociais e personalidades que controlam centros de poder. 
Esses centros de poder tomam, muitas vezes, a forma de instituições [...]. 
Podemos dizer que os atores sociais controlam os centros de poder, incluídos 
como centros de poder os mesmos atores sociais. 
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 Os atores sociais, segundo Matus (1996), são forças de mudança no espaço, 

produzem a mudança situacional. Estes atores podem seguir um processo de produção direta 

do espaço, utilizando o seu poder; ou indireta, por meio da instituição que controlam.    

 A partir das visões expostas até então sobre o espaço geográfico e outros conceitos 

implicados no processo de produção deste, explicitamos que a visão de espaço geográfico 

estrutura-se em nosso trabalho da seguinte forma: é produzido e apropriado segundo dois 

interesses conflitantes: a reprodução do capital e a reprodução da sociedade. Nesse sentido, é 

disputado por atores sociais diversos – o capital, a sociedade e o Estado. Do processo de 

produção do espaço, resultam formas espaciais que testemunham eventos sucessivos, criando 

e recriando a paisagem. 

 Conduzimos então nossa reflexão ao processo de produção do espaço urbano 

capitalista, visto que a Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte (RN)1, foco do nosso estudo 

e recorte espacial concreto, se insere nesse contexto (Mapa 1).

1 À qual denominaremos, a partir deste ponto, “Zona Norte”. 
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Mapa 1 – Área de estudo – Zona Norte de Natal/RN 
Fonte: Base de Pesquisa em Estudos Sócio-espaciais e Representações Cartográficas, 2001.
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 Precisando melhor a nossa área de estudo, temos que a Zona Norte abrange uma área 

de 57,68 Km2 (quilômetros quadrados) e se localiza à margem esquerda do estuário do rio 

Potengi. Os limites da área em questão são os seguintes: a norte, com o Município de 

Extremoz (Rio Doce); ao sul, com o Município de São Gonçalo do Amarante (Avenida 

Tomaz Landim – BR-406, BR-101); a leste, com o estuário do rio Potengi e com o Oceano 

Atlântico; e a oeste, com a estrada de Extremoz e Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), 

limite com São Gonçalo do Amarante (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2003, p. 16).   

 Ao considerarmos que o processo de produção do espaço se dá por meio da ação de 

atores sociais diversos, e que estes ocupam posições igualmente diversas na escala de 

estratificação social de classes, o espaço é assim o locus de ações de disputa no seu processo 

de apropriação. Isso porque 

No processo de produção do espaço para alguns e não para todos, a 
sociedade, escudada no poder político do Estado, organiza o território 
visando utilizá-lo de determinadas formas e com determinados fins. 
Procurando maximizar a utilização do espaço, a sociedade, ainda sob a égide 
do Estado, vai aperfeiçoando cada vez mais as formas materiais e sociais de 
utilização do território, e estas transformações nos meios, nas técnicas, vão 
provocar conseqüências que levam à necessidade de reformulação desses 
fins a serem atingidos. E estes se reformulam em função dos jogos de 
interesses, de pressões e de poder existentes entre grupos e classes sociais 
(ANDRADE, 1984, p. 19). 

O espaço da Zona Norte não foge então às determinações por que passa o espaço 

urbano capitalista em seu processo de produção-(re)produção. Mesmo tendo sido vista que 

desde o início da sua formação – década de 1970 – apresenta-se como um espaço segregado, a 

Zona Norte se insere no contexto urbano capitalista da cidade do Natal, pois é resultado do 

processo de produção desigual e combinado do capital, o qual passou a se projetar sobre a 

Zona Norte enquanto capital imobiliário, quando o solo urbano atingia intensa valorização em 

outras áreas da cidade. 
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Após três décadas de um discurso limitado que se projetou sobre a Zona Norte, 

tratando-a como área à parte da cidade do Natal, nas expressões “do outro lado do rio” ou

“do outro lado da ponte”, urgiu-nos, nesse trabalho, dar um enfoque amplo a este espaço e 

buscarmos apreendê-lo em sua heterogeneidade. A condição de “outro lado” não é uma 

realidade peculiar à Zona Norte, mas àqueles que vivem nas periferias das grandes cidades 

brasileiras, por não terem acesso às áreas de melhor localização residencial, face ao valor do 

solo urbano, que é alto nas áreas que apresentam um conjunto de benfeitorias urbanas, e mais 

baixo quando estas são escassas. Sobre o “outro lado”, Kowarick (2000, p. 93) nos afirma que 

são “[...] formas de inserção urbana presentes em alguns bairros situados ‘do outro lado da 

cidade’. Trata-se de uma identidade social fortemente marcada pelo ressentimento de que 

advém de um traço inferiorizador de status decorrente de uma residência ‘mal localizada’”. 

Julgamos propício “re-significar” a denominação de o “Outro Lado” porque o 

referido espaço já não apresenta mais apenas um “lado” – o da homogeneidade residencial, 

designada para os estratos populacionais de baixa renda na cidade do Natal. Atualmente – 

desde a segunda metade da década de 1990 –, a Zona Norte vem apresentando uma 

heterogeneidade em seu espaço, embora ainda incipiente, atestando diversos processos de 

produção-apropriação e criando formas igualmente diversas.  

Diante do exposto, iniciamos por desvendar o “Outro Lado” na sua atual 

heterogeneidade espacial, buscando as raízes do seu processo de formação, desde o início, e 

os novos processos que se desencadeiam sobre a área em questão. Isso porque, novos olhares 

incidem sobre a Zona Norte, transpondo o discurso de o “outro lado” para o de “agora a 

Zona Norte também tem”, o qual é bastante propalado em comerciais de empresas que se 

deslocam das áreas mais dinâmicas de Natal e instalam suas filiais no espaço em questão.  

Inicialmente, em função do acompanhamento empírico do espaço da Zona Norte, 

despertamos para a sua nova dinâmica sócio-espacial. Mas, ao buscarmos compreender essa 
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nova dinâmica, percebemos a necessidade de apreendê-la mais profundamente. Para 

responder então a estas nossas inquietações, encontramos respaldo nos conceitos de 

planejamento urbano e de gestão do território, os quais são, no nosso entendimento, fatores 

estruturantes do processo de produção do espaço na Zona Norte. 

Esses dois conceitos – planejamento urbano e gestão do território – estabelecem 

estreita relação no processo de produção do espaço. Pois enquanto espaço é a base sobre a 

qual incide a ação do planejamento urbano, este traz em si o processo de gestão da cidade. 

Nesse sentido, Rezende (1982, p. 22-23) defende o planejamento urbano como processo de 

gestão das cidades, especialmente, do consumo dentro das cidades. Ao considerarmos a Zona 

Norte como resultado do processo de planejamento urbano posto em prática no Brasil, 

concordamos com Egler (1994, p. 76) ao afirmar que este, na década de 1970, início da 

formação do espaço urbano da Zona Norte, se deu como intervenção estatal para controlar, 

financiar e orientar o crescimento urbano.  

Para o conceito de gestão do território, é interessante considerar o que diz Becker 

([19_ _ ]), p. 3): “Gestão [...] é a prática estratégica, científico-tecnológica que dirige no 

tempo, a coerência de múltiplas decisões e ações para atingir uma finalidade”. Essa prática se 

traduz, segundo Davidovich ([19_ _ ], p 2) no exercício de um poder local, por parte de atores 

sociais, com respaldo no suporte espacial.  Essa prática social incide sobre um território, 

sendo este definido por Becker (1991, p. 179) como “[...] produto da prática social – 

envolvendo a apropriação, os limites e a intenção do poder sobre uma porção precisa do 

espaço – e ao mesmo tempo um meio usado pelos atores para sua prática”.  

A formação do espaço da Zona Norte se inseriu no contexto de ordenamento da 

atividade industrial, que resultou na criação do Distrito Industrial de Natal (DIN) na cidade do 

Natal e na implantação da política habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

Isso porque, dentre as Unidades da Federação no Nordeste brasileiro, o RN era a única a não 
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ter um distrito industrial. As atividades industriais se misturavam às residências, gerando 

problemas urbanos e elevando o preço do solo nessas áreas residenciais. Como essas áreas 

residenciais foram passando por um processo de especulação imobiliária, em função da 

concentração de atividades econômicas no centro2 da cidade, a política habitacional se 

expandiu nos sentidos sul e norte da cidade do Natal. Tendo sido designado à Zona Sul a 

implantação do “mercado econômico” de habitação, para a população cuja faixa de renda 

variava entre 6 a 12 Salários Mínimos mensais. Enquanto que coube à Zona Norte o “mercado 

popular”, com uma faixa de renda estabelecida entre 1 a 5 Salários Mínimos mensais (RN – 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1988). 

Ambos os processos em Natal – implantação do DIN e da política habitacional – se 

inseriram no contexto do processo de industrialização-urbanização brasileiro, o qual se fez de 

forma associada, incidindo principalmente nas capitais dos estados brasileiros. Natal, 

enquanto capital do RN, teve o seu processo de industrialização baseado na política industrial 

desenvolvida no Nordeste brasileiro via Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), a qual trazia o germe do processo industrializante que abrangia todo o território 

nacional, fazendo expandir o capital monopolista sobre o espaço brasileiro.  

Face a essa estruturação da política industrial associada à política habitacional, 

identificamos nuances de planejamento urbano e de gestão do território, as quais produzem e 

ordenam o espaço urbano segundo os interesses de reprodução do capital, escudados na 

regulamentação propiciada pelo Estado brasileiro. Desde então, explicitam-se para nós, os 

atores sociais envolvidos no processo de produção-apropriação do espaço urbano por parte de 

atores sociais conflitantes. Para identificar os dois primeiro atores, temos que enquanto o 

Estado propalava as idéias desenvolvimentistas, tinha o capital como um aliado no processo 

de industrialização brasileira. Por sua vez, a sociedade entra nesse contexto como 

2 A noção de “centro”, a partir de então, será utilizada para referir-se às áreas mais dinâmicas do ponto de vista 
sócio-espacial.
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consumidora de espaço, muitas vezes à margem no processo de apropriação dos bens 

produzidos coletivamente. Estruturam-se então na disputa do espaço ora produzido: o Estado, 

o capital e a sociedade.

No caso da Zona Norte, a implantação da política habitacional criou um espaço 

eminentemente residencial, com características homogêneas. Isso porque a atividade 

econômica implantada à época do início da formação da área em questão – a indústria – 

localizava-se no entorno desta – nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e de Extremoz. 

Mas a população alocada para a Zona Norte passou a demandar o consumo de bens e serviços, 

os quais não eram disponibilizados por um mercado local. Essas demandas vão gerar um 

incipiente número de empresas comerciais e prestadoras de serviços, que inicialmente 

pertenciam à população local, como forma de sobrevivência ou de complementação de renda.  

Mas essa incipiente dinâmica econômica se expande, passando a atrair empresas de 

outras áreas da cidade do Natal e de maior porte. Esse processo dá início ao que denominamos 

de “nova dinâmica sócio-espacial” da Zona Norte, a qual dá ao espaço em questão um perfil 

de heterogeneidade, próprio do espaço geográfico.

Diante do referencial apresentado acerca da nossa temática e do quadro empírico 

exposto, reafirmamos a urgência de análise do espaço urbano da Zona Norte em sua 

complexidade, fugindo ao seu tratamento reducionista de segregação. Não que a referida área 

não apresente perfil de segregação, mas não é apenas esta condição que se configura na Zona 

Norte. Como recorte espacial urbano, identificamos no espaço em questão um misto de 

inserção ao contexto urbano espacial da cidade do Natal e de “reedição” do processo de 

segregação. Isso porque a Zona Norte é hoje um espaço heterogêneo, composto por processos 

e formas que se sucedem à medida que atores sociais interagem no espaço, produzindo 

mudanças segundos os seus interesses. 
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Ao propormos uma “Outra leitura do ‘Outro Lado’: o espaço da Zona Norte em 

questão”, objetivamos analisar o processo de produção do espaço da Zona Norte, sob a ótica 

processo de planejamento urbano e da gestão do território desencadeado pelo Estado, pelo 

capital e pela sociedade – enquanto atores sociais –, tendo o referido espaço como suporte à 

produção de um espaço industrial e residencial, no início de sua formação; e a expansão do 

setor terciário nesse mesmo espaço, na atualidade.  

Nossa visão, a priori, do processo de formação do espaço da Zona Norte é de que o 

referido processo teve como efeito um quadro de segregação sócio-espacial e de exclusão 

social da população, enquanto que o Estado e o capital buscam nesse meio a sua reprodução. 

É importante explicitar o que entendemos por estes dois conceitos – segregação sócio-espacial 

e de exclusão social. 

Entendemos segregação sócio-espacial, concordando com o pensamento de Castells, 

como “[...] a tendência à organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social 

interna e com intensa disparidade social entre elas, sendo esta disparidade compreendida não 

só em termo de diferença, como também de hierarquia” (1983, p. 210, grifo do autor).  

Enquanto que exclusão social diz respeito à falta de acesso ao emprego, aos bens e 

serviços, à segurança, à justiça e à cidadania. Ela se manifesta na falta de emprego, de acesso 

à moradia, aos bens e serviços públicos; enfim, aos direitos do cidadão (FISCHER; 

MARQUES, 2001). O que, no pensamento de Kowarick (2000, p. 107), refere-se “[...] à 

ausência ou precariedade de serviços de consumo coletivo que, junto com o acesso à terra, se 

mostram socialmente necessários à reprodução urbana dos trabalhadores”.  

Para elucidarmos nossa pesquisa, buscamos respaldo em bibliografia pertinente, a 

qual propiciou o diálogo entre as teorizações a respeito da temática do espaço urbano e o 

quadro empírico em análise. Para auxiliar nessa bibliografia, resgatamos os planos 

governamentais – enquanto fonte secundária –, os quais nos revelaram as raízes do processo 
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de formação do espaço da Zona Norte, possibilitando identificar nestes, as nuances do 

planejamento urbano e da gestão do território, designados para a área em questão.  

Dentre estes planos, esclarecemos que nossa análise se baseou, de forma mais 

remota, sobre o “II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1975-1979”, em nível 

federal. Em nível estadual, analisamos cada um dos “Planos de Ação” dos governos, desde 

1972 ao início da década de 1990; ainda nessa esfera de governo, também, auxiliaram nossa 

pesquisa estudos e relatórios de ação da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan).  

Em nível municipal, nos deparamos com a inexistência de planos de governo desde o 

início da formação da Zona Norte. Estes só nos foram disponibilizados em forma de “Planos 

Plurianuais” (PPAs), entre 1994 e 2005. Em contrapartida, foram demais significativos os 

estudos e projetos setoriais elaborados pelas secretarias municipais, em especial, os estudos 

“Conheça melhor o seu bairro”, “Conheça melhor a nossa cidade”, ambos da Secretaria 

Especial de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb); bem como o “Programa de 

Desenvolvimento de Ações Integradas da Zona Norte” (Pronorte). Destacamos ainda em nível 

municipal, eventos como o “Programa Câmara nos Bairros” e a “I Conferência da Cidade do 

Natal”. Em ambos os eventos, foi possível visualizar interesses que norteiam o processo de 

produção-apropriação do espaço urbano por atores sociais distintos.

Os planos e estudos em nível estadual, por serem mais remotos, nos deram uma visão 

ampla dos interesses que nortearam a “criação” da Zona Norte, desde o contexto local, ao 

estadual e nacional. Enquanto que os planos e estudos do governo municipal, mais recentes 

possibilitaram a análise da nova dinâmica sócio-espacial do espaço em questão. 

Destacamos ainda a coleta de dados juntos a órgãos públicos, secretarias dos 

governos municipal e estadual, consulta a sites governamentais em todas as esferas de 

governo, entrevistas a líderes comunitários, participação em eventos locais e 
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acompanhamento do cotidiano do referido espaço por meio da consulta, via internet, a jornais 

diários; bem como por meio do noticiário por meio de rádio e televisão.  

Como fonte primária, nossa pesquisa se desenvolveu desde o olhar contínuo – diário 

– sobre processos e formas que iam se configurando no espaço da Zona Norte. Dentre os 

quais, citamos as intervenções estatais no sentido de melhoria na infra-estrutura da região; os 

eventos promovidos pela iniciativa privada local, buscando a sua reafirmação; e as 

manifestações populares. Não podemos perder de vista que imagens e discursos por nós 

apreendidos previamente ao período da nossa pesquisa – 2001/2004 – foram resgatados e nos 

serviram de “pistas” para a compreensão de processos atuais.  

Também como fonte primária, desenvolvemos pesquisas junto à população e aos 

segmentos privados de saúde e educação – por serem esses dois os mais expressivos na nova 

dinâmica sócio-espacial da Zona Norte. Para o tratamento quantitativo dos dados coletados, 

lançamos mão das noções de Gerardi; Silva (1981, p. 20), que estabelecem uma amostra 

representativa de 384, para um universo de até 1 milhão de pessoas. Com base nessas 

orientações e ao considerarmos a população da Zona Norte, que é de 244.743 mil habitantes, 

estabelecemos a referida amostra para o desenvolvimento da pesquisa sobre o seu perfil de 

consumo. As demais pesquisas foram realizadas sobre as clínicas médicas particulares, que 

abrangeu uma amostra de 36, e sobre as escolas particulares, tendo sido coletados dados em 

48 delas.

Os caminhos desenvolvidos em nossa pesquisa nos possibilitaram a construção do 

texto que ora se apresenta, o qual está estruturado nos capítulos seguintes. O primeiro, “A

Zona Norte sob um olhar histórico” resgata a história da Zona Norte enquanto espaço rural, 

revelando a sua passagem para a condição de espaço urbano, inserindo-o em seu contexto 

urbano-espacial, desde a escala local, à estadual, regional e nacional. 
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O segundo, “Perfil sócio-espacial da Zona Norte” nos dá uma visão do conteúdo 

deste espaço, o qual foi transformado ao longo de sua história, deixando de ser um espaço 

eminentemente de moradia, passando a comportar atividades econômicas e movimentos 

sociais. Nesse sentido, a estrutura de serviços e de comércio, bem como a construção da vida 

comunitária, compõem esse quadro. Para a análise da estrutura de serviços e de comércio da 

Zona Norte, utilizamos o bairro como unidade de referência, seguindo a orientação do Plano 

Diretor de Natal, que estabelece em seu Artigo 4º, inciso X, “[...] a adoção do BAIRRO como 

unidade territorial de planejamento, utilizando referenciais conhecidos pela população” 

(NATAL - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, 1994, grifo do autor). 

O terceiro, “Planejamento urbano e gestão do território na construção da Zona 

Norte” diz respeito à análise do espaço da Zona Norte sob a ótica do processo de 

planejamento urbano e de gestão do território, examinando a trajetória da construção do 

referido processo. Para a construção deste capítulo, nos debruçamos sobre os já citados 

documentos de governo e acompanhamos eventos e discursos, estabelecendo a relação entre o 

registro teórico e a visão empírica. 

Como expressão da nossa visão geral sobre a pesquisa desenvolvida, segue a secção 

“As marcas do nosso estudo: novos processos, formas, atores e perspectivas”, a qual indica 

resultados e novos caminhos na compreensão do espaço da Zona Norte. 



A ZONA NORTE SOB UM OLHAR HISTÓRICO
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1 A ZONA NORTE SOB UM OLHAR HISTÓRICO

1.1 Um contexto rural que se fez urbano  

A construção humana é sempre permeada de processos que visam à sua 

sobrevivência. Percebemos isso quando nos deparamos com a transformação do meio 

ambiente natural em meio ambiente cultural – respectivamente, a natureza natural ou primeira 

natureza, em natureza humanizada ou segunda natureza. Esse processo de transformação é 

apresentado por Santos (1999, p. 51), quando afirma que a natureza natural vem sendo 

substituída pela natureza humanizada.

Fazemos alusão à idéia defendida pelo autor, porque, ao buscarmos compreender o 

início da formação do espaço da Zona Norte, desde os seus primórdios, surge-nos sempre uma 

afirmação da parte de moradores que testemunharam tal processo, dizendo: “Isso aqui era só 

mato” – para referir-se ao contexto que precedeu a Zona Norte, ainda sob a condição de 

espaço pouco modificado pela ação humana, quando a sobrevivência da população se pautava 

apenas na pesca, na coleta e na comercialização de seus produtos. Esse contexto é explicitado 

por Luiza Braz da Silva (2003), que mora no bairro Igapó desde o ano de 1948, e testemunhou 

todo o processo de transformação do Distrito de Igapó, enquanto espaço rural do município de 

Natal, em Zona Norte, tornando-se espaço urbano da cidade do Natal. Nesse sentido, Silva 

(2003) nos diz: “Tinha aqui uma área de maré, onde as pessoas pescavam, e vendiam em 

outras partes da cidade. Vendiam [também] frutas que tinha às margens da linha de ferro. 

Iam vender nas feiras e mercados da cidade” (informação verbal)3.

3 Entrevista concedida por Luiza Braz da Silva, em abril de 2003. 
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Uma outra forma de sobrevivência da população era o trabalho na construção civil, a 

qual atendia à expansão do mercado imobiliário na cidade, que já se consolidava desde 1950, 

impulsionada pela política habitacional do SFH. Isso é-nos confirmado por Silva (2003), que 

assim se refere à forma de ocupação da população: “Eram operários que trabalhavam em 

construção” (informação verbal). 

Redinha e Igapó coexistiam antes da consolidação do espaço da Zona Norte, sob a 

condição de distritos da cidade do Natal. Dentre estes, Igapó que é tributário do início do 

processo de formação do referido espaço, transpondo a cidade à margem esquerda do estuário 

do rio Potengi. Sob o ponto de vista legal, Igapó passou a pertencer ao município de Natal, 

como distrito, a partir de 1938, tendo sido desmembrado do município de São Gonçalo do 

Amarante. 

Resgatando um pouco mais a história deste distrito a partir do qual teve início a Zona 

Norte, temos que Igapó, à época da colonização, era denominado"Aldeia Velha”. Assim a ele 

se refere Câmara Cascudo em sua obra “Nomes da Terra”: 

Povoado à margem esquerda do Potengi. Pertencia ao município de S. 
Gonçalo, passando para o de Natal em 1938. ALDEIA VELHA, onde 
residiam os chefes potiguares quando os portugueses chegaram para a 
ocupação colonizadora. De ig-apó: água que invade, enchente, alagado. 
Distrito de Natal (CASCUDO, 1968, p. 91, grifo do autor). 

Igapó, desde a sua inserção no contexto colonizador da Província do Rio Grande 

como “Aldeia Velha”, até o seu desmembramento de São Gonçalo do Amarante e respectiva 

incorporação a Natal, torna-se o locus do processo de ocupação humana da margem esquerda 

do estuário do rio Potengi: inicialmente, abrigou os potiguares, quando da colonização 

portuguesa. Em 1938, passou a pertencer ao município de Natal, mas sem muita importância, 

por estar na periferia da cidade, a qual ainda apresentava um lento processo de expansão 

urbana; em 1969, recebeu a instalação da ponte rodo-ferroviária, evento a partir do qual a 
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cidade do Natal se expandiu no sentido norte. É o prenúncio da inserção do espaço de Igapó 

ao tecido urbano da cidade; e, posteriormente, da formação do espaço da Zona Norte. 

Antes da formação da Zona Norte, o comércio de Igapó era representado por apenas 

um estabelecimento, que atendia às necessidades imediatas da população. Segundo Silva 

(2003), “Não existia comércio local. Só uma ‘bodega’ – a de seu ‘Nenéu’. Ele vendia feijão, 

arroz, açúcar, óleo...” (informação verbal). 

Como percebemos, o espaço em formação, que mais tarde passou a se denominar 

Zona Norte, não estava sendo produzido totalmente a partir do natural, pois já havia uma 

incipiente transformação do meio natural com vistas ao atendimento da sobrevivência da 

população dos distritos de Igapó e da Redinha, explorando basicamente a natureza. Isso 

porque, na cidade, a produção do espaço se faz pela ação do trabalho sobre o trabalho, e não 

mais do trabalho sobre a natureza (SANTOS, 1999, p. 203). A transformação que ora se 

processava em Igapó se dava com base em técnicas rudimentares, as quais atendiam, naquele 

momento, às necessidades da população envolvida. 

Sabemos que a produção do espaço geográfico se dá de forma ininterrupta, 

atendendo sempre às necessidades humanas num dado momento. Andrade (1984, p. 17), ao 

discutir o processo de produção espacial, afirma: 

Implantada uma forma de utilização da terra, e conseqüentemente, um tipo 
de espaço, este nunca se torna definitivo, estático; com a evolução da 
economia e da sociedade, outras utilizações vão sendo dadas à terra, ora 
visando a modificar a produção, ora visando a acelerar atividade produtiva, 
modificações essas que se exteriorizam no tipo de espaço produzido. Por isto 
a produção do espaço nunca fica perfeita; e acabada havendo uma constante 
reprodução da mesma. 

Concordando com o autor acerca dessa contínua produção do espaço, entendemos 

que para isto, o ser humano lança mão de técnicas, as quais são assim definidas por Santos 

(1999, p. 25): “As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 
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homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. O referido autor ainda 

acrescenta que as técnicas são a principal relação entre o ser humano e o meio, no sentido da 

transformação deste, visando à produção de espaço. 

O espaço produzido, que mais tarde passou a se denominar Zona Norte constituía-se 

no atendimento a necessidades básicas do ser humano, como: morar e alimentar-se. Para esse 

fim, as relações dos seres humanos eram estabelecidas basicamente com a natureza pouco 

modificada, tendo por objetivo o atendimento à moradia e à alimentação para a população.  

A memória de Silva (2003) caracteriza bem essa realidade: 

Igapó era uma vila, um povoado; não tinha calçamento, não tinha energia, 
não tinha transporte coletivo, não tinha meio de transporte para o povo se 
locomover daqui para as Rocas. Só existia um ônibus naquela época quando 
eu era criança [1948, referindo-se ao ano em que chegara a Igapó] 
(informação verbal).  

Precisando melhor o espaço em questão, ainda nos diz Silva (2003): “Só existia a 

vila de Igapó e a Redinha, que era uma vila de pescadores que moravam à beira mar”

(informação verbal). Igapó e Redinha eram então distritos do município de Natal, ainda não 

atingidos pelo processo de urbanização capitalista na cidade do Natal, portanto, uma espécie 

de reserva de terras à espera da expansão urbana.

O contexto espacial de Igapó era rural, contemporâneo e intimamente atrelado ao 

processo de urbanização da cidade do Natal, que se deu em função das atividades econômicas 

voltadas para o mercado externo, visto que a economia do RN era de base agro-exportadora 

(CUNHA, 1991, p. 5).

Até a década de 1970, antes da implantação do DIN e da política habitacional do 

SFH, a Zona Norte era um espaço eminentemente rural, composto por sítios, chácaras, salinas

e poucas casas. Na área das salinas, passou a ser implantado, gradativamente, o Projeto 

Camarão, criado no Governo de Cortez Pereira, que contava com financiamento do Banco de 
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Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN). O objetivo do Projeto, segundo Santos 

(2002, p. 258), era “[...] testar a viabilidade econômica do cultivo de camarões em viveiros”. 

Para a efetivação do referido projeto, a Sudene entrou em parceria com o governo do estado 

em 1974. Ainda nos assinala o autor citado que 

Todas as pesquisas do projeto se desenvolviam no Núcleo Potengi, à 
margem esquerda do rio do mesmo nome, em frente ao Porto de Natal, 
ocupando uma área de 50 hectares. Nesse Núcleo funcionavam os setores de
larvinicultura, de ração balanceada, de algacultura (produção de algas para 
alimentação de larvas de camarão), de química, de meteorologia, além dos
de manutenção, equipamentos, conservação e limpeza de viveiros 
(SANTOS, 2002, p. 258). 

Atualmente, a área na qual foi implantado o Projeto Camarão é ocupada pelo mesmo

tipo de produção, só que por meio da iniciativa privada. Isso porque a carcinicultura vem se 

apresentando como uma atividade bastante intensa nos últimos anos, e de grande importância

na economia norte-riograndense (Figura 1).

Figura 1 – Bairro Salinas (à esquerda); Viveiros do Projeto Camarão (à direita). 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

No espaço que mais tarde viria a ser Zona Norte, existiam apenas duas vias de 

acesso: a Estrada de Ceará-Mirim e a Estrada da Redinha – as quais apresentam essa 

denominação nas plantas dos planos de habitação (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 
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PLANEJAMENTO, 1976). A propriedade da terra, segundo Silva (2003), concentrava-se 

entre duas pessoas: “Essas terras só tinha dois proprietários – o Senhor Artur Ramos e o 

Senhor José Santiago” (informação verbal). 

Para caracterizar o espaço prévio à Zona Norte, lançamos mão dos relatos do Padre 

Tiago Theisen, um belga que veio exercer o seu sacerdócio na Arquidiocese de Natal, no ano 

de 1968, tendo sido designado a assistir uma área paroquial que se estendia do bairro Quintas 

até Pitangui. Theisen (2003), lembra que “Não existia Zona Norte. Só tinha 7.000 pessoas”

(informação verbal)4. E continua, caracterizando o referido espaço:

À esquerda da Tomaz Landim, só tinha duas casas. Durante uns quatro 
anos, não houve nenhum desenvolvimento. Ainda passei, de 1968 a 1970, 
sobre a ponte velha de Igapó. Tinha alguém com uma flâmula, que avisava 
quando o trem ia passar, era o trem que tinha prioridade. Ainda celebrei 
com lâmpada ‘aladim’ em Igapó. Não tinha nem água nem luz. Só um motor 
das sete às dez da noite, dando um pouco de luz, mas só em Aldeia Velha 
(informação verbal).

Esse contexto rural se mantinha, atrelado ao processo de urbanização da cidade do 

Natal, que se concentrava nos bairros centrais, comportando a atividade comercial, sendo a 

periferia – o caso da Zona Norte – marcada por uma paisagem de sítios e granjas. Só a partir 

da década de 1980, a cidade atingiu a totalidade de sua urbanização, desaparecendo as áreas 

rurais, as quais foram incorporadas ao seu tecido urbano, por meio da expansão horizontal da 

política habitacional. Sua população passou então a ser considerada totalmente urbana (Vidal, 

1998, p. 18). 

Nesse sentido, podemos dizer que a territorialidade rural até então vigente na Zona 

Norte cedeu lugar à territorialidade urbana – a da indústria; a qual, além da reprodução do 

capital industrial favoreceu a expansão do capital imobiliário, por meio da construção de 

4 Entrevista concedida por Padre Tiago Theisen, em abril de 2003. 
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inúmeros conjuntos habitacionais, abrindo perspectiva à expansão do mercado imobiliário na 

cidade do Natal. 

O referido processo de urbanização de Natal se inseriu no contexto da política 

desenvolvimentista implementada pelo Estado militar brasileiro, cuja ênfase recaía sobre a 

implantação industrial e de infra-estrutura nos centros urbanos, na tentativa de superar as 

desigualdades regionais e elevar o Brasil à condição de “Grande Potência”. E como resultado 

dessa industrialização, a urbanização acelerada é a expressão, no espaço, do processo de 

emergência do Brasil potência (BECKER; EGLER, 1998, p. 19). 

Em nome da integração do território nacional à política desenvolvimentista, o 

Nordeste brasileiro passou a receber o surto industrializante propalado pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), incidindo principalmente nas capitais dos estados. 

Como conseqüência, Natal então se inseriu nesse contexto por meio da implantação do DIN. 

Ressaltamos que, segundo o discurso da Sudene, a industrialização do Nordeste brasileiro 

tinha por objetivo a superação das desigualdades regionais deste em relação ao Sudeste do 

país, pois tais desigualdades sobrecarregavam de problemas sociais este último, face aos 

contingentes populacionais que se dirigiam para o Sudeste em busca de emprego.  

Oliveira (1993, p. 100-116), aprofunda a discussão sobre a criação da Sudene para 

além da superação de desigualdades regionais. O Autor, ao discorrer sobre as condições de 

criação deste órgão, expõe que havia um quadro de ameaça das forças populares no Nordeste 

brasileiro, representado pelas Ligas Camponesas; e a abundância de mão-de-obra no Sudeste, 

formada por migrantes nordestinos, rebaixava cada vez mais os salários, criando um quadro 

de enfrentamento entre o proletariado e a burguesia industrial. Fazia-se necessário então 

industrializar o Nordeste brasileiro, desestruturando as Ligas Camponesas, por meio da 

transferência de população para os centros urbanos, a qual era atraída pelo emprego industrial, 
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bem como conter o fluxo migratório Nordeste-Sudeste, cuja sobrecarga de população 

representava uma ameaça à consolidação do capitalismo monopolista no Brasil. 

É importante considerar o que diz Oliveira (1993, p. 114), chamando a atenção para a 

contradição do discurso inicial do Estado brasileiro em relação à criação da Sudene: 

Documentos posteriores, produzidos pela própria SUDENE, reafirmaram o 
caráter antagônico da luta de classes que se travava no Nordeste e o risco 
que representava para a ‘unidade e a segurança nacional’, fórmula 
eufemística que no fundo quer dizer ‘risco para a expansão do capitalismo 
no Brasil’. 

Ainda acerca do processo de industrialização do território nacional no qual o Nordeste 

brasileiro, e em especial, Natal se insere, Becker; Egler propõem que 

A concepção de adequar a estrutura territorial a uma proposta de 
industrialização já estava presente no Plano de Metas; entretanto, foi no I 
PND (1972-74), e em especial no II PND (1975-79), que se consolidou o 
projeto de ordenar o território nacional segundo a lógica do projeto 
geopolítico (1998, p. 144). 

Uma vez integrada nesse contexto industrial, Natal passou a atrair contingentes 

populacionais do interior do RN em busca dos empregos ofertados pela indústria, diversificou 

as atividades do setor terciário por meio de empresas prestadoras de serviços à indústria e por 

meio também do comércio; acrescentando-se a isso as demandas geradas pela presença desse 

contingente populacional que é acrescido ao já presente na cidade. Esses são fatores que 

contribuíram para a expansão horizontal da cidade, cujo foco do nosso estudo se refere a este 

processo no sentido norte – a Zona Norte. 

O início efetivo da formação do espaço da Zona Norte se deu a partir do final da 

década de 1960, quando da implantação da Ponte Costa e Silva (RN – SECRETARIA DE 

ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1977), a nova ponte rodo-ferroviária, a qual além de fazer 

a incorporação do espaço de Igapó ao contexto urbano de Natal, abriu perspectiva a um 
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promissor mercado imobiliário. Esse mercado imobiliário se tornou atrativo pela vasta oferta 

de terras e pelo baixo preço do solo, visto que outras áreas da cidade já se apresentavam mais 

valorizadas, em função das benfeitorias implantadas e da importância que a cidade do Natal 

vinha adquirindo no contexto regional. 

Além da política habitacional, a implantação do DIN contribuiu sobremaneira na 

formação do espaço da Zona Norte. Aquele espaço eminentemente rural, dotado de sítios e 

granjas, cedeu lugar à formação de um espaço urbano, tendo por base a indústria – as 

indústrias de bens de consumo, presentes no DIN; e a indústria da construção civil, expressa 

pelos conjuntos habitacionais. 

Por falta de ordenamento da atividade industrial em Natal, os estabelecimentos 

industriais se distribuíam de forma dispersa e incrustados nas áreas residenciais. Estudos 

desenvolvidos sobre esta realidade, na década de 1970, apontam que 

A malha urbana da cidade também abriga empreendimentos fabris. Contudo, 
nela, os respectivos assentamentos decorrem de um processo ligado ao 
crescimento da cidade e hoje se mostram pulverizados, não podendo se 
afirmar como bairros industriais na acepção da palavra, evidenciando 
inconvenientes locacionais que já desaconselham para este caso, 
principalmente pelo valor do terreno, já inflado pela presença da fronteira 
urbana (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1977). 

Para corrigir essa realidade, o Plano Diretor do DIN, expõe que 

[...] delimitou-se uma “área básica”, para fins de macrolocalização do DI, 
área essa situada em torno da cidade de Natal e caracterizada pela existência 
de uma constelação de pequenos centros urbanos [...]: Natal, Parnamirim, 
Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, centros de serviços, 
dotados de potencial em recursos humanos suficientes para suprir as 
necessidades de qualquer conglomerado industrial que viesse a se instalar 
(RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1977). 

A respeito da ocupação pretérita da área designada à implantação do DIN o referido 

Plano Diretor a caracteriza da seguinte forma: “A área prevista para a implantação do DI-
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NATAL tem atualmente uso rural [...]. É, entretanto, considerada como área de expansão 

urbana, no planejamento metropolitano”. E ainda acrescenta: “A área do DI-NATAL 

encontra-se numa faixa de transição entre a área urbanizada do Distrito de Igapó e a área rural 

de produção agrícola do Município de Extremoz” (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1977). 

Os trechos anteriormente expostos sobre a escolha da localização do DIN deixam 

clara a intervenção planejada do Estado no sentido de favorecer o capital industrial, ao definir 

uma área de expansão urbana e com potenciais recursos humanos, concentrando abundante 

mão-de-obra necessária às indústrias a serem instaladas.

A escolha dessa área específica para a instalação do DIN veio pôr fim à distribuição 

desordenada dos estabelecimentos industriais em Natal, que por falta de legislação adequada, 

se misturavam às residências. Essa realidade tornara-se inviável tanto pela elevação do preço 

do solo, em face da expansão urbana e conseqüente especulação imobiliária, quanto por sua 

dispersão não propiciar economias de aglomeração.

Isso é explicitado no Plano Diretor do DIN da seguinte forma:  

Esta ausência de instrumentos públicos que venham racionalizar a 
localização industrial gerara uma grande dispersão locacional, a provocar 
investimentos pesados não concentrados de infra-estrutura e riscos de 
conurbação, além de não permitir economias de aglomeração resultantes de 
uma concentração de indústrias em local (ou locais) pré-determinado(s), 
como: redução de custos de investimentos, especialmente em infra-estrutura, 
melhor controle da poluição e fatores afins (RN – SECRETARIA DE 
ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1977). 

Face à expansão urbana da cidade do Natal tanto no sentido norte quanto no sentido 

sul, um processo diferenciado de acesso à moradia ganhava forma na cidade, impulsionado 

pela expansão do capital na (re)produção do espaço urbano. Tal fato, segundo Vidal (1998, p. 

25), consolidava o mercado fundiário, cuja formação se deu entre as décadas de 1950 e 1960. 
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Na Zona Norte, esse processo ocorreu a partir da instalação da referida ponte rodo-ferroviária 

de Igapó, em 1969 e da implantação do DIN, o qual se deu segundo três etapas, as quais 

explicitaremos a seguir. 

Segundo o Plano Diretor do DIN (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1977), a primeira etapa ocorreu entre junho de 1978 e junho de 1980, 

consistindo na desapropriação da área, construção de edifícios e instalações, implantação de 

urbanização e paisagismo, vias transversais e pátio ferroviário. A segunda, entre junho de 

1980 e junho de 1984, tendo como meta, a implantação de 2,06 quilômetros de via férrea, 

armazéns de carga e estações ferroviárias de passageiros. A terceira, entre junho de 1984 e 

junho de 1988, constando da ampliação do número de armazéns, da ampliação das estações 

rodo-ferroviárias e de investimentos por parte da Companhia de Água e Esgotos do RN 

(Caern), da Companhia de Serviços Elétricos do RN (Cosern) e do Departamento de Estradas 

de Rodagens (DER).

Finalizadas as três etapas, estaria então viabilizada a implantação industrial no 

entorno da Zona Norte da cidade, aproveitando as economias externas geradas pelo processo 

de (re)produção do espaço urbano de Natal, a saber: proximidade da BR-160 

(Natal/Extremoz), ferrovia, acesso fácil à mão-de-obra e sua absorção, proximidade do Porto 

de Natal, riacho de escoamento até o estuário do rio Potengi e oferta de energia elétrica 

(CUNHA, 1991, p. 38). 

O novo espaço em formação abria perspectiva a uma nova dinâmica sócio-espacial, 

requerendo novas vias de circulação e benfeitorias urbanas. Nesse sentido, a nova ponte rodo-

ferroviária de Igapó tornou-se um evento aliado ao novo processo que se configurava, dando 

maior fluidez ao tráfego destinado ao referido espaço e aos municípios vizinhos. A referida 

ponte abriu perspectiva ainda à especulação imobiliária e à expansão da construção civil, 

estimulando uma nova forma de produção do espaço, pela instalação de indústrias e pela 
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abertura de vias de acesso ao DIN, à Redinha e a Ceará-Mirim; ocorrendo, simultaneamente,

o processo de expansão dos conjuntos habitacionais, que teve grande expressividade na 

formação da Zona Norte.

E a terra, que pertencia a poucos proprietários, passou a ser loteada, principalmente,

no entorno das vias de acesso – Estradas de Ceará-Mirim e da Redinha, passando a primeira a 

comportar o DIN e a segunda, os conjuntos habitacionais, atraídos pela incipiente infra-

estrutura que ora estava sendo instalada. Por esse processo, o espaço da pequena produção de 

frutas, de animais, de pesca e até mesmo das salinas, passou a ser substituído por um outro: o 

espaço urbano capitalista, iniciando-se pelo processo de comercialização de terras com vistas 

à implantação capitalista da moradia. Ganhavam lugar, então, os processos de implantação

industrial, de especulação imobiliária e de expansão da construção civil (Figura 2). 

Figura 2 – DIN (à esquerda) e anúncios de loteamentos (à direita): enquanto o Estado anunciava a implantação
do DIN; o capital, o parcelamento do solo em Igapó, dando início à expansão imobiliária. Fotos: CUNHA, 1987.

Assim, a instalação de benfeitorias no sentido de atender às demandas desse espaço 

em formação elevou o preço do solo e reduziu o tamanho dos terrenos. E os lotes, que 

inicialmente mediam 20 x 50m (metro), no início da década de 1970, foram reduzidos para 10 

x 22,5m (metro) quando da construção dos conjuntos habitacionais, fator de grande expressão 

na formação da Zona Norte (CUNHA, 1987, p. 116-117). A expansão desses conjuntos 
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habitacionais se fez em seguida à venda das terras por parte dos proprietários rurais a 

imobiliárias particulares e ao poder público, para que, por meio da Companhia de Habitação 

Popular do RN (Cohab-RN), enquanto agente do Banco Nacional da Habitação (BNH), 

procedesse à construção de habitações, as quais tiveram uma maior oferta na década de 1980.  

Um dos resultados desse processo foi a inserção do solo de Igapó e do seu entorno no 

mercado imobiliário da cidade do Natal, dando àquele espaço rural um outro status, o de 

espaço urbano; o qual, uma vez incorporado ao espaço urbano natalense, passou a ser 

considerado, efetivamente, “Zona Norte de Natal”. 

A inserção da Zona Norte no tecido urbano da cidade do Natal se deu em virtude da 

elevação do preço da terra na Zona Sul, sentido no qual, simultaneamente à Zona Norte, dava-

se a expansão horizontal da cidade, influenciada pela política habitacional do SFH. À medida 

que a cidade se expandia horizontalmente, deixava vazios espaciais, tanto como conseqüência 

do surgimento dos primeiros conjuntos habitacionais na cidade – por exemplo, a Cidade da 

Esperança, em 1965 –, quanto pela implantação dos chamados “equipamentos de super-

estruturas” urbanas, como o Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), entre 1974/78 e o Centro Administrativo, em 1975, os quais induziram o processo de 

especulação imobiliária.  

Tais fatores são apontados no “Relatório para indicação de áreas prioritárias de 

ocupação habitacional na Grande Natal”, o qual nos diz que a área norte da cidade do Natal se 

encontrava densamente povoada pelos conjuntos habitacionais; enquanto que a sul, pelos 

referidos “equipamentos de super-estruturas”. O referido relatório também nos indica que  

O INOCOOP [Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais] passou 
a ocupar grandes glebas situadas próximas aos primeiros conjuntos 
edificados pela COHAB. O encarecimento dos terrenos na zona sul 
condicionou ocupação da área norte da cidade por casas populares (RN – 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1980). 
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Ressaltamos como outro fator do processo de especulação imobiliária, a demanda 

por habitações, criada a partir da concentração de população originária do interior do RN, que 

fora atraída pela oferta de empregos gerados pela ampliação dos serviços públicos instalados 

nos referidos “equipamentos de super-estruturas” urbanas e pela implantação industrial por 

meio do DIN.   

A expansão horizontal urbana de Natal teve como fatores, a política habitacional e a 

criação da infra-estrutura requerida pela cidade, que ampliava a sua importância no conjunto 

do espaço urbano do RN, face às funções de comércio e de prestação de serviços. A cidade 

sempre teve a sua economia impulsionada pela comercialização de produtos agro-pecuários e 

pela prestação de serviços, em especial, os do setor público: saúde, educação, administração, 

entre outros. A importância então observada na cidade do Natal é resultante da dinâmica 

econômica dos governos militares brasileiros “pós-64” – 1964 – aos quais já nos referimos, e 

cujos planos governamentais projetavam o Brasil como um país “Grande Potência”, 

associando o seu desenvolvimento ao capital estrangeiro, que ganhava espaço na produção 

industrial brasileira (COSTA, 2000, p. 122). 

O resultado desse projeto geopolítico repercutiu na dinâmica sócio-espacial das 

cidades brasileiras, de forma que a cidade do Natal, enquanto capital do RN, não poderia ficar 

de fora desse processo, visto que a política do governo federal incidia exatamente sobre as 

sedes das Unidades da Federação, bem como por sua importância no contexto urbano do RN, 

a qual é destacada no “Perfil da Região da Grande Natal” da seguinte forma: 

Natal é um município eminentemente urbano, com funções secundárias e 
terciárias bem definidas, e representativas, sobressaindo, entre os últimos, as 
condições de centro administrativo e comercial. Relativamente ao Estado e à 
Região em tela, Natal exerce significativas atividades financeiras e de 
serviços (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ 
_ ]c ). 
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Nesse contexto, o surgimento da Zona Norte se fez segundo um processo de 

segregação sócio-espacial e de periferização do processo de (re)produção do espaço urbano de 

Natal. Isso porque só quando o preço do solo na Zona Sul se tornou pouco acessível às 

camadas mais empobrecidas, compostas por migrantes do interior do estado, é que foi 

designado para a Zona Norte um “mercado popular” de habitação, o qual atendia a uma 

população cuja faixa de renda era de 1 a 5 Salários Mínimos mensais; enquanto que para a 

Zona Sul ficou designado o “mercado econômico” de habitação, com faixa de renda entre 6 a 

12 Salários Mínimos mensais (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

1988). Salientamos que tal medida foi viável porque o solo da Zona Norte ainda não fazia 

parte do circuito de comercialização imobiliária em Natal. 

A Zona Norte surgiu, então, como um espaço adequado ao padrão de renda dessa 

população migrante, sendo quase totalmente construída pela Cohab-RN, que abrangeu 85% 

das construções nessa área de Natal. Enquanto que a Zona Sul fora quase totalmente 

construída pelo Inocoop, atingindo 92% das construções na Zona Sul (RN – SECRETARIA 

DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1980).

Com isso, deu-se a periferização da atividade que ora impulsionava o crescimento da 

cidade: a expansão da construção civil, devidamente inserida no processo de industrialização 

do Nordeste brasileiro, via Sudene. Ressaltamos que a construção civil passou a se projetar 

sobre o tecido urbano em formação na Zona Norte, quando construir na Zona Sul tornara-se 

inviável, face ao preço do solo.

Comparando a disparidade do preço do solo entre a Zona Sul e a Zona Norte, o 

“Plano Habitacional da Grande Natal” aponta que o m2 (metro quadrado) da terra na primeira, 

custava CR$ 227,50 (duzentos e vinte e sete cruzeiros e cinqüenta centavos); enquanto que na 

segunda, CR$ 175,00 (cento e setenta e cinco cruzeiros). Uma diferença percentual do valor 
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do m2 (metro quadrado) do solo urbano da Zona Norte em relação à Zona Sul de 30% a 

menos (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1986).

A construção civil representava também a possibilidade de absorção da mão-de-obra 

migrante do interior do RN, em virtude dos períodos cíclicos de secas e da modernização 

agrícola, a qual também fazia parte da política implementada pela Sudene. Esse contingente 

de mão-de-obra, desqualificado para o mercado de trabalho urbano, sendo facilmente 

absorvido na construção civil, evitava o surgimento de tensões sociais que viriam a ser 

resultantes do desemprego e, conseqüentemente, da falta de acesso à moradia e a outros bens 

de consumo; enfim, o acesso à sobrevivência desses migrantes na cidade do Natal. 

A Zona Norte, enquanto recorte espacial capitalista, teve a sua construção 

fundamentada em concepções de planejamento urbano e de gestão do território alheias aos 

interesses da população, mas em favor de interesses do processo de reprodução do capital, que 

tem a cidade como locus propício à sua realização. Então, para entendermos as raízes da 

formação deste espaço, lançaremos uma breve reflexão sobre a influência desses dois 

conceitos – planejamento urbano e gestão do território –, visto que estes serão aprofundados 

em capítulo posterior. 

A formação da Zona Norte se deu não apenas em função de suprir um déficit

habitacional, por meio de uma política pública social; mas, na verdade, pela ação do Estado 

no sentido de implementar sua política industrial, ao passo que viabilizava também a 

expansão da indústria da construção civil e do mercado imobiliário. E, ao (re)produzir o 

espaço urbano da cidade do Natal, reproduziu também o poder de grupos dominantes à época, 

ao fazer da política habitacional uma forma de promoção política àqueles detentores de poder, 

por meio da manipulação política das camadas empobrecidas. 

A Zona Norte surgiu, portanto, no contexto de expansão da cidade nos sentidos norte 

e sul, dentro do processo de instalação do capital nacional e internacional nessas áreas, sendo 
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a indústria têxtil o segmento básico instalado no DIN. Nesse sentido, como assinalam Gomes; 

Silva; Silva (2000, p. 73): 

[...] nas décadas de 70 e 80 acontece a grande expansão do território urbano 
da cidade, vinculado ao projeto de expansão industrial nordestino, financiado 
pela SUDENE, que contribuiu para a implementação dos pólos industriais de 
Extremoz e Parnamirim. Nesse contexto, a Zona Norte ganha um outro 
status, no que se refere à localização de empreendimentos urbanos, tendo em 
vista a construção de vários conjuntos.

A Zona Norte se formou inserindo-se na proposta de planejamento urbano e gestão 

do território, a qual tem o espaço geográfico como suporte à ação de grupos representados por 

atores sociais diversos, que exercem o controle da organização espacial, desde a sua gênese à 

sua transformação (CORRÊA, [19_ _ ], p. 7). 

O ator social, por excelência, da territorialidade urbano-industrial que se formava na 

Zona Norte era o Estado, o qual viabilizou a instalação dos capitais industrial e imobiliário; 

sendo o capital um segundo ator, enquanto que a sociedade entrou nesse processo como que 

“convocada” a atender à formação de um mercado de força de trabalho para o DIN.  

Estamos diante de uma nítida estruturação conflituosa de classes na produção do 

espaço. O Estado, consorciado ao capital industrial e imobiliário, à medida que propiciava a 

reprodução destes, criava condições para a sua própria reprodução enquanto poder 

institucional, por meio de uma política habitacional de caráter popular, criando um espaço 

eminentemente de moradia, cuja população, por sua condição carente, se colocava sob sua 

tutela, dependendo sobremaneira dos serviços públicos, os quais eram precários.  

A expressão concreta da política estatal que incidiu sobre a Zona Norte ainda hoje é 

visível pela dominância de conjuntos habitacionais em sua paisagem. Pois, com o objetivo de 

implementar a política habitacional do SFH, o Estado entrou em cena por meio da Cohab-RN, 

criando uma grande oferta de moradia para a população de baixa renda. Desse modo, além de 

disponibilizar mão-de-obra para a indústria nascente, amenizava as disparidades de acesso à 
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moradia entre camadas da população da cidade, face às diferentes condições de acesso à terra 

urbana, em virtude do seu preço no mercado imobiliário, visto que a referida população estava 

composta por camadas diferenciadas de renda. 

Cunha (1987, p. 100-117), ao analisar o processo de especulação imobiliária 

desencadeado a partir da instalação do DIN e da abertura de vias de acesso aos municípios 

vizinhos a Natal, assinala que a especulação imobiliária pleiteada pelo mercado fundiário se 

expandia e se consolidava na cidade do Natal, bem como propiciava a alocação de mão-de-

obra para o referido distrito industrial, numa das formas de atuação do poder público, agindo 

no sentido de oferecer uma “localização ótima” ao capital industrial na cidade.  

Sabemos que a presença do capital no meio urbano cumpre, entre outras, a função de 

promover a diferenciação entre áreas, para reproduzir-se enquanto capital imobiliário. 

Processo esse que se verificou tanto em direção à Zona Sul de Natal, quanto em relação à 

Zona Norte. No caso da primeira, o espaço foi produzido no sentido de atender à atividade 

turística, que iniciava a sua expansão em Natal, na década de 1980; enquanto a segunda se 

inseria nesse mesmo espaço urbano de forma diferenciada, por meio da instalação do DIN.  

Tal processo criou áreas distintas tanto no que se refere ao valor do solo urbano, 

quanto à disponibilidade de infra-estrutura. À Zona Sul, coube uma melhor atenção por parte 

do poder público, que ainda não foi satisfatória; o que se agravou em relação à Zona Norte, 

que nem mesmo essa infra-estrutura foi instalada quando da “entrega” dos conjuntos 

habitacionais.

Essa forma de produção espacial na Zona Norte, distinta em relação à Zona Sul, pode 

ser entendida como resultante de uma forma de gestão do território, que segundo Corrêa, 

([19_ _ ], p. 7) 

[...] visa garantir e mesmo a criar diferenciações de áreas, ou seja, condições 
de produção e reprodução diferenciadas no espaço, para que o processo de 
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acumulação de capital continue a se verificar, ao mesmo tempo que assegure 
uma reprodução dos diferentes grupos sociais. É assim uma gestão das 
diferenças territoriais (grifo do autor). 

Com base no exposto, inferimos que a formação da Zona Norte é uma manifestação 

concreta desse processo em relação ao conjunto do espaço urbano de Natal, pois conforme é 

colocado por um técnico da Cohab-RN, apud Vidal (1998, p. 55), “Quando se definiu pela 

construção de conjuntos da COHAB do outro lado do rio, a gente considerou o preço da terra, 

cara em outras áreas e praticamente inviável para a população atendida”. Ressaltamos que 

esta diferença de preço do solo entre áreas distintas na cidade do Natal foi resultante da sua 

expansão horizontal por meio de conjuntos habitacionais a norte e a sul, deixando glebas de 

terras entre eles; bem como pela implantação de benfeitorias instaladas nestes conjuntos 

habitacionais. Esses dois fatores valorizaram tais áreas, provocando a especulação imobiliária. 

E, apesar do menor preço do solo na Zona Norte, as habitações nos conjuntos 

habitacionais apresentam dimensões inadequadas no sentido de representar moradia digna 

para a população. Estas apresentam entre 50 a 70m2 (metro quadrado) de área construída – 

quando mantêm sua estrutura inicial, num terreno de aproximadamente 225m2 (metro 

quadrado). Apesar da formação da área ter sido baseada, em parte, no preço do solo, essas são 

dimensões irrisórias para uma moradia de qualidade. Essa condição se agrava em relação às 

áreas de auto-construção, nas quais os domicílios variam bastante de tamanho, sendo 

estabelecida a sua subdivisão, muitas vezes, em função do número de famílias a serem 

abrigadas. Constatamos igualmente em conjuntos habitacionais, domicílios que foram 

subdivididos em quatro novos, numa área já considerada pequena para apenas um domicílio 

(Pesquisa de campo, 2002).  

Esse quadro de subdivisão dos terrenos e das habitações entre membros da família 

aponta para uma precarização da condição de moradia da população da Zona Norte, sendo ao 

mesmo tempo, revelador do baixo nível de renda de grande parcela desta, o que a coloca à 
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margem do acesso ao solo urbano, mesmo quando este se localiza na “periferia pobre” da 

cidade, portanto, de baixo valor imobiliário.  

O espaço da Zona Norte se configurava de forma homogênea no início da sua 

formação, havendo dominância de uma paisagem residencial, concentrando uma população de 

baixa renda. A referida população, cada vez mais crescente, demandava emprego e consumo, 

sendo estes insuficientes na área em questão. Eis porque um grande contingente passou a se 

deslocar diariamente para outras áreas da cidade, que apresentam maior dinamismo nas 

atividades econômicas, especialmente aquelas relacionadas ao setor terciário. Ressaltando que 

o fator principal do referido deslocamento é o mercado de trabalho, vindo em seguida o 

consumo de bens e serviços disponíveis nessas áreas. Essa realidade é geradora de um dos 

seus principais problemas: o dos transportes – dada a precariedade do serviço enquanto 

sistema de transportes e enquanto sistema viário. 

Esse quadro perdurou até por volta dos anos de 1990, quando uma nova dinâmica 

sócio-espacial passou a emergir por meio da instalação de atividades do setor terciário, dando 

uma outra feição ao espaço em questão, fazendo com que a Zona Norte venha passando da 

condição de área residencial, assumindo um perfil de dinamismo econômico, apontando para 

uma aparente integração à cidade do Natal, por meio da periferização do setor terciário: 

atividades que se concentram em outras áreas da cidade e se expandem em direção à área em 

questão, incidindo sobre esta como um reflexo do processo de expansão do terciário na cidade 

do Natal, mesmo que de forma tardia. 

A Zona Norte teve a sua fase mais expressiva de formação com a implantação do 

DIN e dos conjuntos habitacionais, sendo composta por uma população basicamente de 

migrantes do interior do estado. Estes, além de “expulsos” pelos históricos ciclos de secas, 

vinham passando por transformações no modo de produção da sua sobrevivência, como 

conseqüência da decadência do binômio algodão-gado; da modernização da agricultura, por 
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meio da expansão canavieira incentivada pelo Proálcool; e dos efeitos da política de 

industrialização do Nordeste brasileiro, via Sudene, que promoveu a mecanização das salinas 

e a modernização do processo de extração da scheelita (CLEMENTINO, 1995, p. 38).  

Essas inovações liberaram mão-de-obra do campo, deslocando-a para os núcleos 

urbanos; dentre os quais, Natal, por comportar o parque têxtil, tornou-se um atrativo para essa 

população migrante, em virtude da ampliação da oferta de empregos no setor secundário, em 

especial, a Zona Norte, que absorveu parcela significativa, pela forma de acesso à moradia 

oferecida pela política habitacional do SFH, de caráter popular. A ocupação da Zona Norte 

teve por base então, a oferta de emprego industrial e a forma de acesso à moradia para a 

população de baixo poder aquisitivo.

A respeito do processo migratório do interior para a capital, este foi de grande 

relevância para o aumento da população, havendo um acréscimo entre as décadas de 1970 e 

1980, de 152.519 habitantes em Natal; dos quais, 114.266 moravam na cidade há menos de 

dez anos. Este acréscimo de migrantes em valores percentuais, no conjunto, foi de 71,71% 

(VIDAL, 1998, p. 22).

Nesse sentido, o Estado agiu promovendo o acesso à habitação para esse contingente 

de migrantes, associando a oferta de moradia popular ao processo de alocação mão-de-obra 

para o DIN. A esse respeito expõe um técnico da Cohab-RN apud Vidal (1998, p. 55): 

“Quando se definiu a construção de conjuntos habitacionais do outro lado do rio, a gente 

considerou [...] a instalação do distrito industrial que empregava muita gente”. 

Pelo que vimos expondo até então, fica claro que a intervenção estatal no sentido da 

“criação” do espaço da Zona Norte se fez de forma consorciada ao capital, viabilizando a 

implantação industrial, por meio do DIN, para absorver o contingente de mão-de-obra 

migrante do interior do RN, sendo esta mesma população alocada para esta área, como 

consumidora do produto ‘moradia’, que também faz parte da indústria – a indústria da 
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construção civil, que se expandia na cidade do Natal. Assim, o Estado propicia o 

aproveitamento integral do espaço: enquanto espaço da produção e enquanto espaço do 

consumo. O espaço da Zona Norte passa então a apresentar essa condição, inserindo-se no 

contexto urbano-espacial explicitado a seguir. 

1.2 A Zona Norte e seu contexto urbano-espacial 

Compreender o espaço da Zona Norte significa, em primeiro lugar, lançar uma 

reflexão sobre a razão e o contexto sócio-político-econômico da sua criação. E, apesar de 

aparentemente diminuto, frente ao espaço global capitalista, o espaço em foco não prescindiu, 

no seu processo de formação, da interdependência à qual os lugares estão submetidos no 

sistema capitalista. Isso porque, a produção do espaço geográfico é resultado da 

interdependência entre sistemas de objetos e sistemas de ações. Nesse sentido, afirma Santos 

(1999, p. 51) que “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como o quadro único no qual a história se dá”. Dando continuidade a essa reflexão, ainda 

podemos acrescentar o que diz o autor: 

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas 
de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, os 
sistemas de ações levam à criação de objetos novos ou se realizam sobre 
objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se 
transforma (SANTOS, 1999, p. 52). 

Assim, compreendemos que a formação da Zona Norte se deu inserida no processo 

de produção do espaço pelo capital, que procura abarcar todas as frações territoriais, no 

sentido de auferir lucros com vistas ao seu processo de produção-reprodução. Eis porque o 
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espaço em questão não ficou imune a essa condição. Mas, sim, vem sendo produzido segundo 

diversas escalas temporais e espaciais, acompanhando os diversos momentos da urbanização 

brasileira; ora sendo influenciado por esta, ora influenciando igualmente o seu entorno 

imediato.  

Considerando-se as escalas do dinâmico processo da industrialização-urbanização 

brasileira, ressaltamos a posição da Zona Norte enquanto periferia da cidade do Natal, a qual 

“recebeu” a implantação do DIN por mera disponibilidade de terras e de mão-de-obra 

abundante; a dependência do estado enquanto periferia da industrialização do Nordeste 

brasileiro, que se inseriu nesse contexto de forma tardia, destacando-se ainda a condição da 

Região Nordeste frente ao Centro-Sul, bem como a do Brasil em relação aos centros do 

capitalismo mundial. Nesse sentido, resgatamos o pensamento de Oliveira (1993, p. 124) ao 

afirmar que a Sudene representou o planejamento da expansão hegemônica do capitalismo 

monopolista, abarcando todo o território brasileiro. E, com relação à posição do Brasil no 

contexto mundial capitalista, Becker; Egler (1998, p. 123) defendem que “Nos anos 70, o 

Brasil mudou a sua posição na economia-mundo, assumindo a categoria de semiperiferia 

como uma potência regional”. 

A origem da Zona Norte, como já assinalamos, se deu por meio da implantação do 

DIN e da expansão da cidade do Natal no sentido norte, via implantação da política 

habitacional do SFH. Mas o suporte legal da “criação” deste espaço, enquanto “Região 

Administrativa do Município de Natal, se inseriu no contexto de evolução urbana da cidade, 

que é assim apresentado: 

O processo de evolução urbana de Natal apresentou uma rápida expansão 
horizontal a partir da década de 1970. Esse crescimento passou a exigir, cada 
vez mais o empenho e atenção do poder público no que diz respeito ao 
planejamento e à implementação de ações de controle e fiscalização. O 
poder público municipal, no exercício de suas competências e a exemplo de 
diversas capitais brasileiras, seguiu tendências descentralizadoras. Tais 
tendências levaram à divisão do município em 04 unidades de execução 
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pragmática, ou seja, as Regiões Administrativas Norte, Sul, Leste e Oeste 
(NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO, 2003a, p. 6). 

Desse modo, o processo de formação da Zona Norte está atrelado então, ao intenso 

processo de industrialização-urbanização brasileira, o qual atingiu as diversas frações do 

território, por meio da implantação industrial na periferia urbana, provocando o espraiar da 

cidade. Assim, para exercer o controle, o governo municipal passou a dividir o território em 

frações menores – as regiões administrativas – pois como assinala o trecho citado, a divisão 

de municípios em regiões administrativas era mais uma tendência que vinha se processando 

no espaço urbano brasileiro, atingindo diversas capitais. É desse processo de divisão do 

município em regiões administrativas, que surge a Zona Norte, área foco do nosso estudo. 

O município de Natal é então dividido em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, 

Leste e Oeste. Sendo a Zona Norte parte desse contexto maior, que é a cidade do Natal, não 

podemos deixar de enfatizar, mesmo que de forma breve, o processo de formação da referida 

cidade. Natal nasceu sob a forma de uma vila, mantendo essa característica por um longo 

período. O bairro hoje denominado Cidade Alta correspondia à porção mais elevada, o qual 

serviu de referência para a fundação da cidade, aos 25 de dezembro de 1599. Tal fato ocorreu 

dentro do contexto dos interesses expansionistas do colonialismo europeu, estando a cidade 

voltada para atender à lógica do colonizador português, representando um ponto estratégico 

na conquista do litoral norte do Brasil (VIDAL, 1988, p. 13). Natal era então, uma cidade que 

nascia sem função própria, sem um dinamismo urbano espontâneo. 

A cidade permaneceu “adormecida”, praticamente sem povoamento, até o século 

XIX, pois não havia atividade econômica que propiciasse um real dinamismo urbano, o qual 

era muito mais observado no interior do RN, formando pequenos núcleos urbanos, em função 

das atividades econômicas vigentes à época – em especial, a pecuária e o algodão. O 

dinamismo da capital somente surgiu com o escoamento da produção do algodão para os 
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mercados nacional e internacional, fazendo da cidade um entreposto comercial. Natal se 

resumia aos bairros da Cidade Alta, por sua fundação; da Ribeira, enquanto bairro comercial; 

e o das Rocas, com a fundação do Porto de Natal. A posição de Natal no contexto urbano 

norte-riograndense estava ligada à sua função de pólo administrativo.  

Mas a inserção de Natal na rota da aviação mundial, a partir da primeira metade do 

século XX, deu impulso ao seu desenvolvimento urbano, quando os testes de pouso passaram 

a ser feitos em Parnamirim, colocando Natal nesse contexto da aviação, mais uma vez, como 

ponto estratégico, representando os interesses bélicos norte-americanos na América do Sul. 

Estamos aí, no período entre Guerras, em que a aviação tinha papel fundamental do ponto de 

vista geopolítico. E é com a criação da base norte-americana em Parnamirim, que Natal 

ganhou impulso para um maior dinamismo urbano.  

O contingente populacional representado pelos soldados norte-americanos no 

período da Segunda Guerra Mundial – 1939-45 – criou um conjunto de demandas, 

contribuindo sobremaneira para a expansão das atividades econômicas da cidade do Natal. A 

esse respeito, Vidal (1998, p. 24) nos afirma que 

Na cidade, que de início mostrou-se deficiente para atender a uma demanda 
crescente, ampliaram-se as construções de moradias, abertura de novas casas 
comerciais com diversificação de produtos e introdução de mercadorias mais 
sofisticadas. As necessidades dessa demanda incluíam, basicamente, gêneros 
alimentícios, moradia, infra-estrutura urbana e de transportes. A procura por 
casas de aluguel se intensificou e a construção de moradias para esse fim 
passou a ser um negócio lucrativo. 

Tal evento possibilitou um significativo processo de urbanização, face à diversidade 

de atividades econômicas requeridas por esse contingente populacional que fora acrescido à 

população da cidade – os soldados norte-americanos. Em vista disso, tanto o tecido urbano da 

cidade se expandia, quanto as atividades econômicas, as quais passaram também a gerar uma 

oferta de mão-de-obra que era absorvida por essas atividades. 
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Ocorreu também a formação de um mercado fundiário e seu respectivo processo de 

especulação imobiliária. O comércio e os serviços também tiveram grande impulso. Podemos 

destacar ainda como decorrente desse processo, os efeitos sobre a vida da população local: de 

um lado, gerando e concentrando renda para os que estavam inseridos em tal processo; e de 

outro, causando um impacto negativo para a população, pela elevação do custo de vida no 

espaço urbano de Natal, provocado pela lógica da oferta-demanda, dinâmica de mercado na 

sociedade capitalista. 

Assim, podemos dizer que é da participação de Natal na Segunda Guerra Mundial, 

enquanto ponto estratégico, que se configura um efetivo processo de urbanização. Processo 

esse que desenvolveu uma diversidade no espaço urbano da cidade, representada por um 

maior dinamismo econômico e um considerável adensamento populacional. A sua economia é 

de origem terciária, a qual se desenvolveu por meio do escoamento de produtos 

agropecuários, bem como devido à sua posição estratégica. Essa condição de economia 

terciária é que desenvolve o espaço urbano de Natal, expandindo-o ao longo de sua história.

Mas, dois outros processos também foram significativos para a expansão da cidade: a 

implantação da indústria e a expansão da política habitacional do SFH. É nesse contexto, 

como já assinalamos, que surgiu a Zona Norte. O início da sua formação se deu a partir do 

parcelamento do solo em Igapó que, segundo a Semurb, é o seu “núcleo formador”. Tal 

processo se fez no final da década de 1960, e se intensificou no início da década de 1970, com 

a instalação do DIN em seu entorno, ocupando os limites entre Natal e o os municípios de São 

Gonçalo do Amarante e de Extremoz. 

Sobre esses dois eventos – a implantação do DIN e da política habitacional –, 

resgatamos o que assinala Costa (2000, p. 99), ao dizer que 

[...] as capitais dos estados da federação e os centros urbanos mais 
expressivos foram contemplados com a instalação de distritos industriais no 
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seu entorno, o que contribuiu para dinamizar a sua economia e a aceleração 
do processo de urbanização. 

E Natal, 

Como não podia ser diferente dos demais centros, pois correspondia a uma 
política de âmbito nacional, na década de 70, [...] teve o seu distrito 
industrial implantado, se constituindo num fator marcante para a sua 
urbanização, pois, além de atrair cada vez mais população, uma série de 
políticas públicas foram implantadas, contribuindo para que a cidade 
passasse a oferecer, aos seus moradores, uma série de serviços, como 
habitação, calçamento e drenagem, até então bastante precários (COSTA, 
2000, p. 99-100). 

Esse processo foi marcante na expansão urbana de Natal, que se fez horizontalmente, 

tanto no sentido norte quanto no sentido sul, orientado, principalmente, pela política 

habitacional do SFH. Resgatando um pouco o que expõe o autor anteriormente citado, acerca 

da implantação de políticas públicas no sentido de atender às demandas urbanas do espaço 

urbano da cidade do Natal, ressaltamos que tais benfeitorias foram distribuídas no espaço 

natalense de forma desigual entre a Zona Norte e a Zona Sul. Isso porque o Estado agiu de 

forma diferenciada, por meio de uma política habitacional designada como “mercado 

popular” para a primeira, e “mercado econômico” para a segunda, conforme já expusemos 

anteriormente.  

Assim, ao inserirmos a expansão urbana de Natal no contexto nordestino, 

concordamos com o pensamento de Coelho (1992, p. 87), ao afirmar que 

[...] esses processos vieram a colaborar para que a população de baixa renda 
dos centros urbanos nordestinos viesse a se localizar em áreas periféricas – 
cada vez mais longínquas ao centro urbano ou em áreas mais acessíveis, 
porém com problemas de insalubridades ou dificuldades para construção – 
onde o preço da terra é mais baixo também em virtude da ausência de infra-
estrutura.
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Costa (2000, p. 122) apresenta pensamento semelhante ao da autora sobre a 

formação urbana nordestina, o qual mostra que no caso específico de Natal 

[...] a política habitacional resultou numa expansão urbana segregada, pois a 
zona norte da cidade se caracteriza não só por ser uma área destituída de 
diversos serviços de infra-estrutura, como também por possuir um solo 
urbano que não apresenta uma boa valorização imobiliária com relação a 
outras áreas. 

Como parte do processo de urbanização acelerada por que vinha passando as cidades 

brasileiras face ao processo de industrialização, concordamos com Miranda (1999, p. 104), ao 

apontar que a urbanização de Natal 

Ocorrida de forma desordenada, esta acelerada expansão da cidade levou à 
desarticulação do tecido urbano, promovendo a existência de estruturas 
fragmentadas e a perda de controle da cidade sobre o seu próprio 
crescimento. Principalmente ao norte do rio Potengi, a implantação de vários 
conjuntos habitacionais, aparentemente sem existência de um plano global, 
conduziu à formação de um desenho urbano caótico e desconectado do 
restante da malha urbana. 

Esta reflexão nos induz a inferir que a “criação” da Zona Norte não é algo estranho a 

todo esse processo capitalista global. Mas um espaço em escala micro, submetido às mais 

diversas determinações capitalistas de produção espacial. Nesse sentido, Santos (1999, p. 51) 

nos diz que “O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por 

sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidades, e cada vez mais tendentes a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes”.

Posto isso, entendemos que a Zona Norte não foi concebida com o objetivo apenas 

de atender à demanda por moradia da parte da população, em consonância às suas 

necessidades. Mas, sim, no sentido de implementar a política de industrialização do Nordeste 

brasileiro, tendo a capital do RN como um pólo de desenvolvimento. E o referido processo de 

industrialização nordestina se inseriu, por sua vez, no contexto de unidade do território 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 62

nacional ao processo de desenvolvimento capitalista, no qual novas fronteiras deveriam se 

incorporadas – incluindo a Região Nordeste – e de ascenção do Brasil à condição de potência 

regional no sistema econômico mundial – reflexão essa defendida por Becker; Egler (1998).

O contexto anteriormente exposto explicita uma clara periferização do processo de 

industrialização, a qual se estende desde a escala mundial – a inserção do Brasil no 

capitalismo monopolista; abrangendo o Nordeste brasileiro, que se apresentava díspar nesse 

processo em relação ao Centro-Sul do país; e, por sua vez, o RN no contexto nordestino. Pois 

indica-nos o “Plano Diretor” do DIN que, quando da sua criação, o RN era o único estado da 

região a não ter um distrito industrial. Essa condição colocava o estado à margem do processo 

concentrado da produção industrial (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1977). 

A posição do RN no contexto brasileiro é apontada por Clementino (2003, p. 391), 

afirmando que 

O Rio Grande do Norte caracterizou-se até os anos 60 como um estado pobre 
e atrasado, com insignificante participação na vida econômica do país. Suas 
estruturas produtivas e precárias relações de produção impediram-lhe de 
participar mais favoravelmente do processo de industrialização da economia 
brasileira que se iniciara nos anos 30, apesar da inserção do algodão – seu 
principal produto exportável – no mercado externo naquele momento. 

A autora nos diz ainda que as transformações só vêm a partir da década de 1970, 

quando

[...] sinais de transformações na estrutura produtiva fazem-se presentes em 
todos os setores. Para isso muito contribuíram os incentivos fiscais 
concedidos pela extinta Sudene. Foram modernizados os processos de 
extração da scheelita e do sal marinho (final dos anos 60) e incentivada a 
criação de um pólo têxtil e de confecções no entorno de Natal 
(CLEMENTINO, 2003, p. 391).

Assim, 
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As transformações que o Estado vem experimentando, dos anos 70 para cá, 
confirmam um padrão de desenvolvimento, cujas características principais 
não se diferenciam daquelas apresentadas pela economia brasileira no 
mesmo período: intensa urbanização, concentração de renda e altos índices 
de pobreza e exclusão social (CLEMENTINO, 2003, p. 388).

Essa visão é partilhada pelo Governo do RN que, ao analisar a condição do estado no 

documento intitulado “Proposta Preliminar de Política Urbana para o RN – 1985-1990”, 

afirma que 

O Estado do Rio Grande do Norte, durante grande parte de sua evolução 
histórica, constitui-se numa área marginal do sistema econômico nordestino 
(RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1978).

Essa condição de pobreza e exclusão social no estado é ainda agravado por um 

quadro interno de adversidades econômicas, sobre as quais Santos (2002, p. 276), ao expor 

sobre a “Evolução econômica do Rio Grande do Norte”, nos diz que 

Apesar do ano de 1970 se constituir num marco para o início de uma nova 
fase na economia do Estado, sofreu a amargura de uma seca que prejudicou 
muitos municípios, empobrecendo ainda mais a agricultura e a pecuária. O 
desemprego no campo alcançou mais de 83.000 trabalhadores que eram 
alistados pela SUDENE para as frentes de trabalho, durante o período de 
maio de 1970 a abril do ano seguinte. O algodão teve uma pequena safra sem 
preço satisfatório. A cultura da cana-de-açúcar atravessava uma crise, com 
quatro usinas existentes à beira da falência. 

Esse quadro de dificuldades econômicas vinha se configurando no RN desde o final 

da década de 1960, quando as salinas foram mecanizadas por grupos estrangeiros, provocando 

o desemprego de 6.000 trabalhadores (SANTOS, 2002, p. 277). 

Resultante da decadência dessas atividades econômicas no meio rural do estado, a 

liberação de mão-de-obra formou um contingente populacional demais significativo que, ao 

migrar para os núcleos urbanos, em especial, para Natal, provocou seu intenso processo de 
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urbanização; seja pela expansão imobiliária propiciada pela demanda gerada por moradia, seja 

pela absorção do referido contingente no processo de industrialização que ora se dava. Afinal, 

a exemplo da urbanização brasileira, a de Natal também se fez de forma associada com a 

industrialização.

O autor anteriormente citado ainda nos diz que 

[...] o desencadeamento mais rápido desse processo industrial, no Estado, 
dava-se nos primeiros anos de decênio de 70, quando se implementavam 
grandes projetos agroindustriais, incrementavam-se programas habitacionais 
e o turismo tornava-se um objeto de preocupação empresarial (SANTOS, 
2002, p 273).  

Para entendermos melhor esse processo, vale debruçar-nos sobre a Sudene – sua 

criação, seu contexto, seus objetivos e resultados. Acerca da razão da criação da Sudene, 

concordamos com o que dizem Becker; Egler (1998) e Oliveira (1993). Esses autores 

defendem que a criação desse órgão se fez no sentido de superar disparidades econômicas 

entre as Regiões Nordeste e Sudeste, inibindo assim o crescente fluxo migratório de 

população da primeira para a segunda região. Processo esse que sobrecarregava o Sudeste de 

problemas urbanos e riscos à consolidação do capitalismo no país, visto que a referida região 

era o centro dinâmico nacional. 

Becker; Egler (1998, p. 87), assim expõem: 

A Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi 
criada em 1959, quando as desigualdades entre o Nordeste e o Sudeste 
tornaram-se a questão regional mais importante. As Ligas Camponesas 
foram expressão das altas tensões sociais na região deprimida, e a imigração 
maciça trouxe problemas para o Sudeste. 

A realidade nordestina é ainda explicitada pelos autores ao afirmarem que, “Em 

oposição ao Centro-Sul, o Nordeste era uma região muito menos desenvolvida; nela não se 

estruturavam regiões industriais, o que resultou na sua subordinação à anterior”. Eles 
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acrescentam ainda que “[...] à falta de uma base industrial, o Nordeste não teve capacidade de 

articular mais solidamente suas regiões, sofrendo concorrência crescente do Centro-Sul, que 

tendia a polarizar o conjunto do país” (BECKER; EGLER, 1998, p. 119).

Ao discorrer sobre o processo de industrialização-urbanização brasileira, Santos 

(1993, p. 62), aponta para uma desigualdade desse processo entre as regiões, em especial, 

entre o Nordeste e o Sudeste. O autor afirma que 

Outra era a realidade do Nordeste, [em comparação ao Sudeste] onde a 
estrutura fundiária hostil desde cedo, a maior concentração de renda, o maior 
consumo e a maior terciarização, ajudavam a manter na pobreza milhões de 
pessoas, e impedia uma urbanização mais expressiva. Por isso, a introdução 
de inovações materiais e sociais iria encontrar grande resistência de um 
passado cristalizado na sociedade e no espaço, atrasando o processo de 
desenvolvimento. Um antigo povoamento, assentado sobre estruturas sociais 
arcaicas, atua como freio às mudanças sociais e econômicas, acarreta retardo 
da evolução técnica e material e desacelera o processo de urbanização. 

Também seguindo essa reflexão, nos diz Oliveira (1993, p. 37) que “o planejamento 

para o Nordeste, através da Sudene, surge para suprir as disparidades entre a Região Nordeste 

(estagnada) e a Centro-Sul, próspera, prenhe de industrialização”. O mesmo autor também 

discorre sobre a ameaça que representavam as Ligas Camponesas, dizendo que estas 

“precedem a Sudene e forçam a sua criação”, visto que “os novos agentes autônomos do 

Nordeste eram uma ameaça ao sistema capitalista no Brasil”; e ainda aponta que um 

documento oficial defendia a criação da Sudene, “alegando que as desigualdades regionais 

num país de dimensões continentais ameaçavam a Unidade Nacional” (grifo do autor). 

Portanto, segundo Oliveira (1993, p. 116),

A SUDENE traz inscrita, desde a sua origem, a marca da intervenção 
“planejada” no seu programa, que se reflete mesmo nos textos das leis de sua 
criação e de seus planos-diretores, isto é, uma tentativa de superação do 
conflito de classes intra-regional e de uma expansão, pelo poder de coerção 
do Estado, do capitalismo no Centro-Sul. 
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Para que se efetivasse o processo de industrialização-urbanização nordestina, além da 

intervenção planejada da Sudene para o setor industrial, deu-se também a sua ação no sentido 

da modernização da agropecuária. Assim, 

A modernização da produção açucareira apresentou conseqüências que 
foram fundamentais no processo de urbanização do Nordeste. Além de 
provocar mudanças profundas nas relações de produção no campo, a 
Revolução Industrial do Açúcar veio colaborar para lançar as bases de 
consumo no Nordeste, dinamizando e redefinindo a dinâmica urbana 
regional. A expansão da economia de mercado em detrimento do setor de 
subsistência, ao mesmo tempo em que ampliou o mercado de bens de 
consumo, colaborou para a formação do mercado de trabalho ao expulsar 
número substancial de trabalhadores agrícolas para as cidades onde se 
converteram na mão-de-obra necessária à expansão industrial (COELHO, 
1992, p. 79). 

A temporalidade na qual vimos inserindo nosso estudo – da década de 1970 à 

atualidade – coincide com parte do período conhecido como “Milagre Brasileiro” – 1968/72, 

no qual o PIB brasileiro atingiu elevados níveis de crescimento, chegando a atingir a cifra de 

10% ao ano. Processo esse que foi propiciado pela entrada de capital estrangeiro economia 

brasileira, e ao qual Bercker; Egler (1998) denominaram de “modernização conservadora”, 

por consistir na inserção do Brasil na economia mundial por meio de um processo de 

modernização, às expensas do empobrecimento da sua população.  

Sobre os fatores que conduziram a tal crescimento, o II PND assim explicita: 

No processo altamente dinâmico em que vem se desenvolvendo a economia 
brasileira, notadamente nos últimos cinco anos, foram fatores determinantes 
da taxa de crescimento, em especial, a conquista de mercado no exterior, 
pela aceleração das exportações, e a expansão de certos segmentos do 
mercado interno, principalmente em áreas urbanas (BRASIL – 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 1975, p. 33 ). 

O contexto político brasileiro desse período é o do Regime Militar, que governou o 

país entre 1964/85, um período autoritário, portanto. Era necessário dar um “ar” de 

crescimento econômico ao país, para conseguir a adesão da população ao seu projeto 
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geopolítico. Eis então, a razão de tão significativo crescimento econômico. Esse período é 

denominado em documentos oficiais como a “Revolução” – por exemplo, o II PND assim a 

ele se refere (BRASIL – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 1975). 

Analisando esse período, Bercker; Egler (1998, p. 126) o vêem como uma 

oportunidade de ganho para o capital e de perda para a população que, mesmo excluída do 

processo, é quem sustenta tal crescimento. Assim, 

Em 1964, os militares tomaram o poder e nele permaneceram por vinte e um 
anos, pondo sistematicamente em prática o seu projeto, abandonando sua 
política “moderadora” e iniciando um período autoritário de novo tipo. Neste 
período, a burguesia industrial e financeira se uniu, obtendo legitimação 
entre a classe média, excluindo do bloco do poder alguns dos setores mais 
atrasados dos grupos dominantes e esmagando os setores populares. 

Lançando os propósitos acerca das conquistas sociais e econômicas do país, o II 

PND afirma que “O Brasil se empenhará, até o fim da década, em manter o impulso que a 

Revolução vem procurando gerar, para cobrir a área de fronteira entre o subdesenvolvimento 

e o desenvolvimento”; e continua: “[...] objetiva a Revolução construir, no Brasil, a 

sociedade desenvolvida – moderna, progressista e humana” (BRASIL – MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 1975, p. 15, grifo nosso).

Era o “[...] Brasil em explosão de crescimento, caminhando para integrar-se ao 

mundo industrializado”. Pois “[...] estava o país entre o subdesenvolvimento e o 

desenvolvimento”, visando a atingir os objetivos de crescimento pleiteados pelos governos 

militares. “Instalou-se, aqui, o maior parque industrial de nação subdesenvolvida. 

Registraram-se os mais altos índices de expansão, desde a Indústria às áreas de Infra-Estrutura 

Econômica, ao setor externo, quer quanto às exportações como às importações” (BRASIL – 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 1975, p. 23).

É nesse quadro acelerado do desenvolvimento econômico brasileiro, que a Sudene 

surge, dando corporeidade ao projeto geopolítico militar de “unificar” o território nacional, 
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fazendo incidir sobre ele o que denominavam “desenvolvimento”, tentando eliminar as 

desigualdades regionais. E, apesar de ser um período autoritário, marcado pelo propósito do 

controle geopolítico global do território, é também um período de efervescentes tensões 

sociais, mesmo porque o grau de expropriação das camadas populares era alto, tirando das 

mesmas o acesso à riqueza produzida, pois “A brutal discriminação social na apropriação dos 

benefícios do dinamismo econômico é um traço dominante na sociedade brasileira (BECKER;

EGLER, 1998, p. 22).

Analisando esse quadro de efervescência política no país, Becker; Egler (1998, p. 

128) nos dizem que: 

A dinâmica da luta de classes no início dos anos 60, marcada por fortes 
reivindicações populares e pela proposta de Reforma de Base, o clima de 
Guerra Fria, a revolução cubana de 1958, o medo da disseminação das 
táticas de guerrilha e a determinação dos Estados Unidos em impedir uma 
segunda Cuba criaram nas lideranças da instituição militar a percepção da 
existência de um elevadíssimo grau de perigo. 

Era necessário, então, incorporar todos os setores da sociedade ao projeto geopolítico 

da modernidade, pela oferta de empregos nos centros urbanos, inibindo assim as tensões 

sociais que poderiam trazer em si germes de transformações sociais profundas, que 

impediriam a expansão do capital no território nacional e a incorporação do Brasil ao 

capitalismo monopolista mundial.  

No plano local, o governo do RN aponta em seu “Plano de Ação do Governo (1976-

79)”, na parte das “Opções Estaduais”, que a estratégia de desenvolvimento se daria pelo “[...]

reforço do processo de industrialização e transformação do setor agropecuário” (RN – 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1976). Uma estratégia perversa, que 

liberava mão-de-obra do campo, pela modernização agropecuária, e empurrava para a cidade 

um contingente populacional expropriado da terra e excluído do processo de produção 

capitalista, visto que era força de trabalho desqualificada para as funções secundárias e 
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terciárias urbanas – as quais são a base dominante da economia natalense, a partir, 

principalmente, da década de 1980, quando a cidade completa o seu processo de urbanização. 

A presença, portanto, de levas de migrantes do meio rural nos centros urbanos era uma 

garantia de um mais alto grau de exploração da força de trabalho, garantindo uma ampla 

acumulação capitalista, pela apropriação da mais-valia.  

Ampliando a escala, temos nas “Opções Regionais” do documento ao qual nos 

referimos anteriormente, que segundo a estratégia de desenvolvimento industrial, o objetivo 

era “[...] a integração do Nordeste ao processo de desenvolvimento nacional e a redução das 

disparidades inter-regionais de renda [...]”. E ainda, nas “Grandes Opções Econômicas” em 

nível nacional, é reafirmada a inserção do país na economia de mercado e proposta a 

desconcentração industrial do Centro-Sul e o incremento de pólos industriais no Nordeste 

(RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1976). 

Pelo que expusemos até então, fica claro que a produção do espaço da Zona Norte é 

fruto de um amplo projeto de industrialização do país, articulando as mais diversas escalas do 

território nacional, tendo nos núcleos urbanos a viabilidade de sua realização. Essa realidade 

brasileira é analisada por Becker; Egler (1998, p. 145-45), os quais dizem que 

No passado, as necessidades urbanas foram um motivo para o início da 
industrialização por substituição de importações, enquanto que o 
crescimento urbano fornecia economias de aglomeração; agora, o 
crescimento industrial tinha que ser sustentado por uma urbanização 
permanente. Os núcleos urbanos assumem um novo significado como base 
logística da modernização acelerada. Por um lado, asseguram a 
intensificação da mobilidade de capital e da força de trabalho; por outro 
lado, são o locus das instituições estatais e da difusão da informação 
controlada (grifo dos autores). 

A capital do RN se insere adequadamente nessa proposição, pois a mesma ganha 

maior dinamismo urbano quando da instalação do Centro Administrativo do governo estadual 

e do Campus da UFRN, bem como pela ampliação das redes de ensino e de hospitais 
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públicos, e ainda, pela criação do DIN. Tais eventos são significativos na atração de 

população de todo o estado para Natal, tanto pela importância que adquiriu, por disponibilizar 

serviços públicos, quanto pela oferta de empregos para os seus quadros funcionais, 

ressaltando-se ainda, a expansão da indústria da construção civil, e o DIN, que absorveram 

grande quantidade de mão-de-obra. 

Ao discorrer acerca do processo de desenvolvimento econômico brasileiro e de sua 

repercussão no espaço urbano brasileiro, no período que estamos analisando, Becker; Egler 

(1998, p. 181) nos dizem que no Brasil-Potência, 

Os núcleos urbanos são a sede das novas instituições e da circulação de bens, 
capital e informações e são também o lugar onde a força de trabalho, expulsa 
pela modernização agrícola, reside, circula e é ressocializada, ingressando na 
modernidade da pobreza. 

Aprofundando essa reflexão, os mesmos autores ainda defendem que fora “Uma 

urbanização com ritmo acelerado, cujas taxas são das mais elevadas no mundo” e que esse 

processo de urbanização “[...]constitui a maior força por trás da modernização autoritária, 

atuando como um instrumento e um produto das políticas governamentais. Isto porque a 

urbanização é o nexo da articulação do Brasil à economia-mundo como semiperiferia” 

(BECKER; EGLER, 1998, p. 181).

Em Natal, os reflexos do processo de industrialização-urbanização que ocorreu no 

conjunto do país são mais expressivos a partir da década de 1970. Idéia essa defendida por 

Vidal (1998, p. 26), ao expor que Natal, a partir dos anos de 1970, teve sua economia 

recebendo novos elementos e entrando em uma nova etapa do processo de acumulação da 

riqueza, reproduzindo o processo nacional – a exclusão dos extratos mais pobres dos 

benefícios do desenvolvimento. A mesma autora ainda coloca que o dinamismo da economia 

natalense, a partir de 1970, se processou no Aglomerado Urbano de Natal, incluindo 
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Parnamirim, Extremoz, Macaíba e São Gonçalo, por meio das indústrias. Ao final da década, 

a concentração de indústrias na Grande Natal era da ordem de 35% frente ao Estado. 

Este dinamismo que se verificou na cidade do Natal é transmitido ao seu entorno, 

levando o poder público a criar a Região Metropolitana de Natal, em 1997, pela Lei 

Complementar nº 6.998, compreendendo os municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba, São 

Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará-Mirim (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2001). Estando a Região 

Metropolitana de Natal em processo de formação, alguns estudiosos e mesmo os governantes 

têm inserido também em seu conjunto, os municípios de Nísia Floresta e São José de Mipibu. 

Ressaltamos que o contexto da Região Metropolitana de Natal, no qual se insere a Zona Norte 

é resultado do crescimento da cidade do Natal tanto no sentido norte quanto no sentido sul, de 

forma mais expressiva, abrangendo também outras porções da cidade. 

O processo de (re)produção do espaço urbano cidade do Natal no sentido norte, via 

implementação da política industrial da Sudene e da expansão da moradia por meio do SFH, é 

consoante ao processo de industrialização-urbanização brasileira. Pois, de acordo com Costa 

(2000, p. 97),

[...] a expansão da periferia das cidades, principalmente a partir da década de 
70, quando foi implementada uma política habitacional para o país e um 
programa de políticas públicas, podem ser consideradas como elementos que 
vêm impulsionando a urbanização do país.  

Santos (1993, p. 97), ao falar da política do SFH, a qualifica como uma ação “por 

atacado”, para referir-se ao grande volume de oferta de habitações da parte do Estado 

brasileiro para a população que se concentrava nas cidades, atraída pela oferta de emprego 

industrial. Resgatando o que diz o autor, temos que 
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O estabelecimento de um mercado de habitação “por atacado”, a partir da 
presença do Banco Nacional da Habitação e do sistema de crédito 
correspondente, gera novas expectativas infundadas para a maioria da 
população.

É nesse contexto que se origina o espaço da Zona Norte, cujo atual arranjo urbano-

espacial compreende Igapó, como núcleo formador; os conjuntos habitacionais, que tiveram 

maior expressão na sua formação, configurando o espaço em questão, por aproximadamente 

duas décadas, como um espaço de moradia; e áreas de auto-contrução, que se revelam como 

forma alternativa de conquista da moradia por parte daqueles que não têm acesso às políticas 

de habitação. Essas áreas de auto-construção se constituem em vilas, localidades, favelas e 

comunidades carentes; sendo as duas últimas classificadas por sub-moradias (NATAL – 

SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2001). 

A Zona Norte abrange atualmente uma área de 57,68 Km2, formada por sete bairros, 

subdivididos em conjuntos habitacionais, vilas, favelas e comunidades carentes. O total de 

domicílios construídos nos conjuntos habitacionais é de 39.544; enquanto que as áreas de 

auto-construção (vilas, localidades, favelas e comunidades carentes) abrangem cerca de 8.412 

domicílios. Esses dois segmentos habitacionais compreendem 47.956 domicílios em seu 

conjunto, o que corresponde a 30,83% do total ocupado na cidade do Natal, que é de 155.533 

domicílios (Quadro 1).  
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BAIRROS DOMICÍLIOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 
AUTO-CONSTRUÇÃO

(vilas*I; localidadesII; favelasIII e
comunidades carentesIIII)

Igapó 6.052
Igapó, IPE, Nova Igapó, Manoel 
Leopoldo e Cidade do sol. 

79I; GanchoII.

N S da 
Apresentação5 5.681

Alameda das Fronteiras, Parque dos 
Coqueiros, Alvorada IV, Icapuí e 
Planície das Mangueiras. 

07I; ParaísoII; Olho D’água, 
Santarém e Boa SorteIII.

Lagoa Azul 7.343
Nova Natal, Eldorado, Gramoré e 
Cidade Praia. 

37I; GramorezinhoII; Cidade Praia, 
José Sarney, Piratininga, Gramoré e 
PirassunungaIII.

Pajuçara 6.072

Novo Horizonte, Vista Verde, Vila 
Verde I e II, Parque das Dunas I ao VI, 
Brasil Novo, Pajuçara I e II, Morada 
Alvorada, Além Potengi e João Paulo 
II.

Pajuçara e GramoréII; PompéiaIIII.

Redinha 1.695 Jardim das Flores e Niterói. 
14I; ÁfricaII; África e SalinasIII;
FlorestaIIII.

Potengi 12.701

Potengi, Soledade I e II, Panorama I e 
II, Panatis I, II e III, Promorar, Santa 
Catarina, Santarém, Morada CNB I e II, 
APERN, Planície das Mangueiras. 

10I; Bem-te-viIII; Km 8 e SerrariaIIII.

Salinas – 
Bairro com características de 
autoconstrução.

17I; Beira RioIII.

– Total: 39.544 – –

Quadro 1 – ZONA NORTE – Bairros: conjuntos habitacionais e áreas de auto-construção
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2001. 
* Para as Vilas, não há dados acerca da sua denominação, só em quantidade de ocorrência. 

Segundo (NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO, 2001), a composição da população que ocupa esses domicílios, no conjunto 

da Zona Norte, é da ordem de 244.743 habitantes, representando 34% da população da cidade 

do Natal, que é de 712.317 habitantes (Gráfico 1).

5 “N S da Apresentação” significa, a partir deste ponto, a abreviatura do bairro Nossa Senhora da Apresentação. 
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Gráfico 1 – Domicílios e população da Zona Norte em relação à cidade do Natal
Fonte: NATAL – NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO,
2001

Esse dado tem bastante significado para o capital, em virtude da importância desse 

contingente populacional para o conjunto da cidade do Natal, pelo seu potencial enquanto 

mercado consumidor e enquanto volume de mão-de-obra; e para o Estado, como fator de 

decisão em pleitos eleitorais, uma vez que o referido contingente populacional ganhou 

expressão nas duas últimas décadas, aumentando de forma significativa, frente ao crescimento

da população da cidade. 

Segundo Passos (1998, p. 66), no período compreendido entre 1980 e 1991, o censo 

demográfico revelou um crescimento populacional para a cidade do Natal em torno de 45%, 

enquanto a Zona Norte cresceu em 263% nesse mesmo período. O referido crescimento

populacional deveu-se à implantação da política habitacional do SFH na Zona Norte, que teve 

a década de 1980 como mais expressiva na oferta do número de habitações. Observamos que 

esse crescimento tem continuidade, com menor expressão, no período compreendido entre 

1991 e 1996. Nesse sentido, estudos demográficos do poder público municipal, efetuados pelo 

então Instituto de Planejamento de Natal (Iplanat) revelaram um crescimento populacional da 
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Zona Norte em torno de 40,3%, frente ao a cidade, que fora de 8,1%. Enquanto que no 

período de 1996 a 2000, o crescimento populacional da cidade permanece aproximado do 

anterior, 8,6%, e o da Zona Norte se apresenta com 18,7%, reduzindo-se em mais da metade

frente ao período anterior. Ao compararmos os três períodos, temos clara a influência da 

expansão dos conjuntos habitacionais no aumento populacional da Zona Norte. (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Crescimento Populacional de Natal/Zona Norte – 1980-2000 
Fontes: PASSOS, 1998; FUNDAÇÃO..., 2000. 

Analisando os dados anteriormente expostos, entendemos ainda que o alto percentual 

de crescimento populacional da cidade do Natal, no primeiro período refere-se à atração que 

esta exerceu sobre a população do interior do RN, pela oferta de empregos industriais, bem

como pelo próprio processo de urbanização, que se completava na década de 1980.

Essa disparidade de crescimento populacional da Zona Norte em relação à cidade do 

Natal reside no fato de que a referida área teve a sua formação influenciada por meio da 

intervenção estatal ao implantar a política industrial da Sudene e a política habitacional do 

SFH, o que resultou num crescimento bastante intenso em relação à cidade do Natal, por ser 

induzido e num curto período de tempo.



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 76

A atual configuração da Zona Norte é expressiva não apenas pelo volume de 

população no contexto do espaço urbano de Natal; mas, acima de tudo, pela nova dinâmica 

sócio-espacial que o espaço em questão vem apresentando desde a segunda metade da década 

de 1990. São processos econômicos, políticos e sociais que ganham forma mais consistente na 

Zona Norte, tornando-a um espaço não mais apenas de moradia, mas também de produção, de 

circulação e de consumo. E, como conseqüência dos processos anteriores, é também o locus

de novas relações de poder e de novas formas da sua população liderar e se organizar.  

No quadro atual, esses processos indicam novas nuances nas ações de planejamento 

urbano e de gestão do território na Zona Norte, envolvendo os diversos atores sociais que 

produzem e disputam o espaço em questão. É essa nova dinâmica sócio-espacial o foco das 

nossas próximas discussões.  



PERFIL SÓCIO-ESPACIAL DA ZONA NORTE
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2 PERFIL SÓCIO-ESPACIAL DA ZONA NORTE

2.1 Da predominância residencial ao novo dinamismo sócio-econômico 

De acordo com o exposto até então, fica claro que dois eventos foram significativos 

na consolidação da formação da Zona Norte, enquanto espaço urbano da cidade do Natal: a 

implantação do DIN e a expansão dos conjuntos habitacionais. Isso porque, além desses dois 

eventos terem esse encargo em comum, ambos pertencem à mesma natureza de atividade 

econômica, a indústria – a de bens não duráveis e a indústria da construção civil; e apresentam 

igualmente objetivos comuns – absorver contingentes populacionais provenientes do interior 

do estado, os quais demandavam emprego e moradia.  

Enquanto o DIN representava oportunidade de emprego para a população que ora se 

instalava na Zona Norte, a expansão dos conjuntos habitacionais cumpria um duplo papel: o 

da oferta emprego e habitação, “garantindo” a possibilidade de fixação dessa mesma 

população na cidade do Natal, mais precisamente, nas proximidades do seu local de trabalho; 

e o da reprodução do capital imobiliário, que se projetava, dessa vez, no sentido norte da 

cidade do Natal. Ressaltamos que a referida população, cuja qualificação apresentava-se 

inapta às atividades urbanas, por ser originária do meio rural, significou uma maior 

oportunidade de exploração da força de trabalho por parte do capital industrial – representado 

tanto pelo DIN quanto pela construção civil. Em contrapartida, essa mesma população passou 

a consumir de forma direta, um dos produtos da atividade industrial – a habitação, produto da 

indústria da construção civil.

Identificamos então nesse processo, conforme Carlos (1994), o espaço apresentando 

dois modos de uso: enquanto espaço da produção e enquanto espaço do consumo                   
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– representado pelo DIN e pela expansão da política habitacional do SFH; e a população, 

igualmente com uma dupla função para a reprodução do capital – a de produtora e a de 

consumidora. 

A formação do espaço da Zona Norte é, portanto, resultado de uma intrínseca relação 

de dois setores da indústria, aparentemente distintos, mas interdependentes entre si. Uma via 

“perfeita” para a instalação do capital por meio do DIN e para a ampliação do seu processo de 

reprodução no meio urbano de Natal, pela expansão dos conjuntos habitacionais. Estava então 

sendo gerado um espaço favorável tanto para a produção quanto para o consumo.  

Mas ambos os processos – produção e consumo – não se encerram apenas quando da 

formação inicial do espaço da Zona Norte. O ciclo tem continuidade, e resulta num processo 

de construção de um espaço propício à instalação de outras atividades econômicas, as quais 

evoluem segundo as necessidades da população e os interesses de reprodução do capital.  

Até 1969, o espaço da Zona Norte permaneceu pouco modificado. Predominavam 

apenas atividades rurais, paralelas a vastas extensões de terras, pertencentes a poucos 

proprietários e uma população pouco expressiva; e ainda, podia ser percebida uma cobertura 

vegetal com elevada preservação.  As transformações no referido espaço tiveram início dentro 

do contexto de expansão urbana da cidade do Natal, associado ao contexto espacial em 

desenvolvimento no espaço brasileiro, cujo processo de urbanização se fez em consonância ao 

de industrialização.

A Zona Norte foi então incorporada nesse contexto, por ser inerente ao processo de 

produção capitalista do espaço espraiar-se na mais vasta extensão, abarcar todas as 

possibilidades de reprodução. E mesmo em sua condição marginal, o referido espaço é 

“convocado” a inserir-se nele, quando a valorização de outras áreas da cidade inviabilizava a 

obtenção de lucros às empresas. Estamos assim visualizando o processo de especulação 

imobiliária que estava se processando na cidade do Natal. 
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A terra na Zona Norte, que até a década de 1970, pertencia a poucos proprietários e 

tinha ocupação tipicamente rural, passou a ser loteada e dividida entre diversas pessoas, 

assumindo a condição de solo urbano. Inicialmente, a área em questão apresentava 

características apenas de espaço residencial, associado ao industrial.

O processo de loteamento da Zona Norte teve início em 1957, com o loteamento 

Parque Floresta – correspondente hoje ao bairro Pajuçara –, transcorrendo nas décadas 

seguintes, com o objetivo de dar lugar à construção dos conjuntos habitacionais, sendo o 

último registro desse processo apresentado em 1984, com o loteamento Morada Panatis – 

hoje, bairro Potengi. No total, foram criados 56 loteamentos, apresentando uma maior 

subdivisão nas áreas dos conjuntos habitacionais, conforme observamos na tabela a seguir 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Loteamentos da Zona Norte segundo os bairros – 1957-1984 

BAIRRO NÚMERO DE LOTEAMENTOS 

Potengi  11
NS Apresentação 15
Igapó 12
Lagoa Azul 3
Pajuçara 11
Redinha 3
Salinas 1 

Total 56

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003c. 

O processo de loteamento da Zona Norte foi um elemento importante na implantação 

do DIN e dos conjuntos habitacionais, pois a partir da década de 1970, com a instalação do 

DIN no entorno da Zona Norte – municípios de São Gonçalo do Amarante e de Extremoz –, a 

conhecida “Estrada Natal/Ceará-Mirim”, à época, cedeu lugar a atual Avenida Tomaz 

Landim, figurando como um corredor de acesso às atividades industriais. Assim como a 

“Estrada Natal/Redinha” passou a abrigar, em eixos perpendiculares, ao longo de sua 
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extensão, os numerosos conjuntos habitacionais, cedendo lugar para a atual Avenida João 

Medeiros Filho. 

No quadro anteriormente exposto, percebemos expressões que atestam o caráter de 

espaço rural da Zona Norte, ainda não integrado ao conjunto da cidade do Natal. São as 

denominações “Estrada Natal/Ceará-Mirim” e “Estrada Natal/Redinha”, que indicam a 

inexistência da Zona Norte como parte integrante do espaço urbano da cidade do Natal, até o 

início da década de 1970. Apreendemos, igualmente, o modo diverso de uso do espaço em 

relação ao atual, que no decorrer do processo de ocupação, o rural cedeu lugar ao urbano, 

passando tais “estradas” à denominação de “avenida”, própria do espaço urbano.  

Contribuíram para a intensa subdivisão da terra urbana da Zona Norte, a instalação 

do DIN, cujas melhorias urbanas requeridas para o seu funcionamento valorizaram a região, 

atraindo para a mesma o processo de especulação imobiliária; e a expansão da política 

habitacional do SFH, que definiu a Zona Norte como área prioritária para projetos 

habitacionais (RN – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 

RECURSOS HUMANOS, 1976) para as camadas populares, em função do preço do solo ser 

acessível. A leitura da tabela a seguir, nos permite identificar a relação entre o maior número 

de loteamentos efetivados e o número de conjuntos habitacionais construídos (Tabela 2). 

Tabela 2 – Zona Norte: relação loteamentos/conjuntos habitacionais

BAIRRO LOTEAMENTOS  CONJUNTOS

Potengi 11 11
NS Apresentação 15 5
Igapó 12 5
Lagoa Azul 3 5
Pajuçara 11 15
Redinha 3 2
Salinas 1 0

Fontes: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003.c; RN – 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS, 2003. 
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A tabela ainda nos permite inferir que os bairros Potengi, Nossa Senhora da 

Apresentação e Pajuçara tiveram o maior número de loteamentos por terem a função de 

abrigar os conjuntos habitacionais. Com exceção apenas dos bairros de Lagoa Azul que, 

mesmo sendo formado por conjuntos habitacionais, teve um pequeno número de loteamentos; 

e de Igapó, que não teve relevância na implantação de conjuntos habitacionais, por ser um 

bairro de formação anterior à implantação da política habitacional, mas que apresentou um 

grande número de lotes. Isso, ao nosso ver, deveu-se à presença do DIN, que requereu tal 

processo de loteamento, em função das indústrias que ora estavam sendo instaladas. Enquanto 

que os bairros Redinha e Salinas tiveram a sua ocupação de forma espontânea, com 

predominância da auto-construção, apresentando um pequeno número de loteamentos. 

Para entendermos melhor a formação desses bairros e dos espaços de sub-moradias 

sobre os quais trataremos no decorrer do nosso estudo, explicitamos a nossa compreensão 

sobre auto-construção. O processo de auto-construção se inicia pela aquisição de um terreno 

na periferia da cidade, para em seguida, proceder à construção, que se dá em família e entre 

amigos, nos finais de semana, resultando assim num sobre-trabalho para aqueles que moram 

no espaço urbano e não têm acesso à moradia que é comercializada no mercado. Esta é a 

solução de acesso à moradia para grande parte da classe trabalhadora que mora nas cidades 

brasileiras, por não ter conseguido se inserir no circuito de comercialização da moradia 

capitalista (RODRIGUES, 1988, p. 30).

É importante resgatar o pensamento de Rodrigues (1988, p. 34) a respeito da 

temática em foco, pois esta afirma que 

A auto-construção reproduz – ao reproduzir casas em lugares sem infra-
estrutura e com sobre-trabalho individual – as condições gerais de 
reprodução do espaço urbano. Onde é possível morar, de que modo é 
possível morar, definindo e redefinindo o lugar de cada um na cidade (grifo 
da autora).
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O referido processo de loteamento ocorrido na Zona Norte, resultou, no nosso 

entendimento, em três eixos espaciais estruturantes, bastante diferenciados, tendo em vista a 

dinâmica sócio-espacial que se processa no entorno de cada um destes (Mapa 2).  
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O primeiro, denominamos de “eixo rodoviário”, formado pela Avenida Tomaz

Landim, que liga Natal aos municípios vizinhos – São Gonçalo do Amarante e Extremoz – a 

norte da cidade; e pela Avenida João Medeiros Filho, que interliga a Zona Norte à porção 

norte do litoral oriental (Figura 3). 

Figura 3 – Avenida Tomaz Landim (à esquerda) – Foto: MUNDIAL..., 2003; Avenida João Medeiros Filho (à
direita) – Foto: ALBUQUERQUE, 2001.

Estas avenidas são áreas nas quais um dinamismo sócio-espacial vem se 

configurando na Zona Norte, desde a implantação do DIN, acompanhando, mais

recentemente, o processo de expansão do terciário em Natal, por meio da oferta de bens e 

serviços, e da implantação de infra-estrutura urbana e de serviços públicos por parte do 

Estado.

O segundo eixo, ao qual denominamos de “eixo ferroviário”, é traçado pela via 

férrea, correspondendo a uma porção da Zona Norte, ocupada de forma diversa; seja pela 

presença de resquícios do seu passado de espaço rural, quando mantém atividades agrícolas 

por meio do cultivo de frutas, nas diversas granjas e pequenas propriedades dispostas ao longo 

da estrada de ferro que conduz a Ceará-Mirim; seja pela ocupação desordenada do solo 

urbano, formando um espaço característico de sub-moradia. Nesta porção da Zona Norte, os 

modos de vida rural e urbano ainda se fundem: é comum a presença de automóveis,



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 86

juntamente com carroças e cavalos; o comércio de produtos industrializados, ao lado de 

pequenos sítios produtores de frutas, que são comercializadas no local; casas de alvenaria e 

casas de taipa, entre outros (Figura 4). 

Figura 4 - Ocupação à margem do eixo ferroviário
Foto: Autora, 2003.

Também o cotidiano das pessoas que ocupam as margens da via férrea é bastante 

diverso daquelas que ocupam os conjuntos habitacionais, revelando resquícios do espaço 

rural, prévio à Zona Norte. Enquanto no primeiro eixo, algumas pessoas deitam em redes 

tranqüilamente durante o dia, em silêncio, sem muito movimento a observar; no segundo, o 

movimento é intenso: aula, comércio e trabalho marcam o ritmo da vida das pessoas; sons e 

imagens são diversos e igualmente intensos, compondo um quadro de vida urbana. Esse eixo 

nos chama a atenção por sua condição de “espaço segregado” em relação à própria Zona 

Norte, que por sua vez é segregada em relação à cidade do Natal. 

O terceiro é o “eixo litorâneo”, que vem se tornando foco de atenção para onde 

convergem os interesses na expansão do turismo no sentido norte. Nesse contexto turístico, a 

Zona Norte apresenta-se apenas como “corredor de passagem” para a exploração do turismo

na porção norte do litoral oriental do estado. Traçando um paralelo entre o passado e o 

presente, da mesma forma que o distrito de Igapó serviu para a implantação do DIN – 
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atividade vigente à época –, a parte litorânea da Zona Norte se presta hoje a essa função de 

“corredor”, atendendo, dessa vez, à atividade turística, que ocupa, na atualidade, as primeiras

posições na economia potiguar (Figura 5).

Figura 5 – Eixo litorâneo: beira-mar, Igreja e Caju da Redinha.
Fotos: GURGEL, 2003; BEZERRA; FRANÇA, 2002. 

No sentido de atender ao processo de expansão do turismo, o poder público, tanto 

municipal quanto estadual, tem expressado, desde a segunda metade da década de 1990, por 

meio de políticas de planejamento, uma preocupação com a implementação de obras que 

visam ao atendimento das demandas dessa atividade, que como já salientamos, é de suma

importância para a economia tanto do município quanto do estado.

Esses três eixos apresentam usos diferenciados do espaço da Zona Norte. No “eixo 

rodoviário”, a Avenida Tomaz Landim teve a função inicial de ligar a cidade do Natal ao 

DIN, iniciando o seu processo de implantação industrial, dentro do contexto de 

industrialização do Nordeste brasileiro, via Sudene; enquanto que a Avenida João Medeiros 

Filho serviu de articulação ao processo de expansão dos conjuntos habitacionais, igualmente

no contexto da política habitacional do governo federal, que ocorria de forma simultânea ao 

processo de industrialização do país. 

O “eixo ferroviário” surgiu a partir da implantação do prolongamento da Estrada de 

Ferro Natal/Ceará-Mirim, que data de 1906 (Pesquisa de Campo, 2003), sendo ocupada, até 

então por pequenas granjas e sub-moradias. Caracteriza-se como espaço segregado em
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relação à Zona Norte, juntamente com as áreas de favelas, que aparecem nas glebas deixadas 

entre os conjuntos habitacionais, áreas quase sempre de risco à fixação humana.  

Já o “eixo do litorâneo” precede a Zona Norte, pois

A primeira referência existente sobre o local onde é hoje a Redinha, figura 
no texto de sesmaria, concedida ao vigário do Rio Grande, Gaspar 
Gonçalves Rocha, por João Rodrigues Colaço, em 23 de junho de 1603. 
Nesse recanto de mar aberto, os portugueses daquela época já conheciam o 
potencial pesqueiro da praia, que era o antigo porto de pescaria dos capitães-
mores, os quais foram os primeiros colonizadores do lugar. Segundo o 
historiador Olavo de Medeiros Filho, existe um mapa intitulado “Perspectiva 
da Fortaleza dos Reis Magos”, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 
Portugal, localizado pelo historiador pernambucano Antônio Gonçalves de 
Melo, referindo-se a um “Porto de Pescaria”, com a presença de “rede”, no 
mesmo local onde hoje é a Praia da Redinha (GURGEL, 2003). 

O referido eixo corresponde, principalmente à Praia da Redinha, onde se desenvolve a 

atividade do veraneio por parte de antigos proprietários de “residência secundária”; da pesca e 

do lazer da população da Zona Norte, servindo ainda como “corredor de passagem” para o 

turismo na porção norte do litoral oriental. Atualmente o poder público municipal tem 

operacionalizado planos urbanísticos para a referida praia, os quais atestam esse tipo de uso. 

São projetos como: a urbanização da Redinha e a construção da ponte Forte-Redinha. O 

primeiro, entregue à população em abril do ano em curso; enquanto que o segundo, em 

processo de implantação.  

O enfoque dado à Zona Norte como um espaço residencial se fez desde a sua 

incorporação ao espaço urbano da cidade do Natal, até a segunda metade da década de 1990, 

quando atividades econômicas ligadas ao comércio e aos serviços deram início a um intenso 

processo de transformação espacial. No período compreendido entre 1970 à atualidade, vários 

processos se estruturaram na Zona Norte, segundo as especificidades de cada um dos eixos 

anteriormente apresentados: a implantação do DIN, da política habitacional, e recentemente, a 

expansão do turismo. 

Com relação ao processo de expansão da Zona Norte, por meio dos conjuntos 

habitacionais, constatamos que estes contribuíram sobremaneira para esse fim. Os primeiros 
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conjuntos habitacionais datam de 1976, tendo se intensificado tal processo na década de 1980, 

período de maior concentração da construção de conjuntos e, conseqüentemente, de 

habitações oferecidas; mesmo porque é uma década inteira de implantação habitacional, 

impulsionada pelo SFH, que abrangia todo o território brasileiro.  

Passado esse período de “euforia” da produção de moradias em grande escala, os 

últimos conjuntos habitacionais construídos na Zona Norte dentro da política habitacional do 

SFH, datam de 1991. Já em 1995, deu-se a extinção da Cohab-RN, no Governo de Garibaldi 

Alves Filho, tornando o estado do RN o único do Brasil a não ter Cohab, contribuindo assim 

para a ampliação do déficit habitacional, estimado em 300.000 unidades no estado, à época

(OLIVEIRA, A., 2003, informação verbal)6.

Tais conjuntos foram construídos quase em sua totalidade pela Cohab-RN, seguida 

do Inocoop. A predominância da participação da Cohab-RN na construção dos conjuntos 

habitacionais na Zona Norte deve-se, além do baixo preço do solo, ao fato de que a Cohab-

RN construía para o “mercado popular”, que atendia à população de baixa renda, considerada 

como aquela que possui uma renda mensal entre 1 a 5 Salários Mínimos mensais. 

 A construção de conjuntos habitacionais na Zona Norte nos chama a atenção pelos 

números que são apresentados a seguir (Tabela 3). 

6 Informação fornecida pelo Gerente de Patrimônio da Cohab-RN, Amarildo Costa de Oliveira, em agosto de 
2003.
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Tabela 3 – Zona Norte: conjuntos habitacionais

BAIRRO ORDEM CONJUNTO ANO UNIDADES ÓRGÃO

1 Potengi 1976 379 Cohab 

2 Panorama I 1977 260 Cohab 

3 Panorama II 1978 80 Cohab 

4 Soledade I 1978 540 Cohab 

5 Panatis I e III 1979 1123 Cohab

6 Santa Catarina 1980 2200 Cohab 

7 Panatis II (Promorar) 1981 220 Cohab 

8 Soledade II 1982 1945 Cohab 

9 Santarém  1983 2579 Cohab 

10 Morada CNB I e II -* 144 -

Potengi 

11 Apern - - -

12 Alameda das Fronteiras - 50 -

13 Parque dos Coqueiros - 2088 -

14 Alvorada IV  - 260 -

15 Icapuí - 96 -

NS Apresentação 

16 Planície das Mangueiras - 76 -

17 Igapó 1976 113 Cohab 

18 IPE - 32 -

19 Nova Igapó - 28 -

20 Manoel Leopoldo - 48 -

Igapó

21 Cidade do Sol - 144 -

22 Gramoré 1983 1708 Cohab 

23 Nova Natal (lotes urbanizados) 1983 1000 Cohab 

24 Nova Natal 1984 1863 Cohab 

25 Eldorado 1991 153 Cohab 

Lagoa Azul 

26 Cidade Praia - - -

27 Pajuçara I 1985 992 Cohab 

28 Pajuçara II 1988 948 Cohab 

29 Novo Horizonte 1990 204 Inocoop

30 Vista Verde 1990 216 Inocoop

31 Vila Verde I 1990 281 Inocoop

32 Vila Verde II 1990 216 Inocoop

33 Parque das Dunas I-VI 1990 1512 Inocoop

34 Brasil Novo 1990 324 Inocoop

35 Além Potengi 1990 216 Inocoop

36 Morada Alvorada - 190 -

Pajuçara

37 João Paulo II - 154 -

38 Jardim das Flores - 126 -Redinha 
39 Niterói - 300 -

Salinas - Auto-cosntrução - - -

Total 39 - 22808 -

Fontes: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003c; RIO GRANDE 
DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS, 2003.  
* Dados não disponíveis. 
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O processo de evolução dos conjuntos habitacionais na Zona Norte, em termos

numéricos, é o seguinte: na década de 1970, 2.495 habitações; na de 1980, 13.455; na de 

1990, 3.122; e sem data, 3.736; somando um total de 22.808 unidades habitacionais 

construídas. Pelo exposto, e considerando-se as habitações com data definida, vemos que a 

década de 1980 se destaca na oferta de moradias, abrangendo 71% das habitações construídas 

(Gráfico 3). 

13%

71%

16%

1970

1980

1990

  Gráfico 3 – Zona Norte: oferta de domicílios em conjuntos habitacionais por décadas
Fontes: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003c; RIO
GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, 2003.

A grande oferta de habitações na década de 1980 tem estreita relação com alguns 

fatores consideráveis, como: os períodos cíclicos de seca no estado, que por sua vez, 

impulsionaram a migração, a qual aparece com um segundo fator; a crise do binômio gado-

algodão, base da economia norte-riograndense à época; a modernização agrícola, via 

Proálcool e expansão canavieira; a mecanização das salinas e a modernização da extração da 

scheelita, pela atuação da Sudene (CLEMENTINO, 1995, p. 38). Acrescentando-se a isso o 

enfoque dado por parte do governo federal ao projeto de industrialização-urbanização do país, 

dentro da proposta de incorporação de todo o território nacional a esse projeto. 
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Esses fatores influenciaram a atração da população do interior do estado para os 

núcleos urbanos; dentre os quais, Natal teve peso significativo, por sua condição de área 

dinâmica do ponto de vista econômico e administrativo do estado. Tal dinamismo se 

expressou na oferta de empregos, que crescia em função da implantação do DIN, na expansão 

da indústria da construção civil, na estruturação do setor administrativo estadual, na expansão 

das redes de ensino público e de saúde e na criação do Campus UFRN. 

Desta atração da população vinda do interior do estado, resultou um processo de 

expansão da ocupação do espaço da Zona Norte, o qual apresentava concentração de 

população, até a década de 1970, apenas nos bairros Redinha e Igapó, mesmo assim, pouco 

adensados – em torno de 3 mil e 6 mil pessoas, respectivamente (OLIVEIRA, F., 2003).  

Já na década de 1980, Igapó passou a apresentar maior densidade populacional, 

seguido do bairro Potengi, em função da implantação dos conjuntos habitacionais, que 

tiveram seu processo de expansão iniciado em 1976. Em 1991, toda a Zona Norte já estava 

tomada de relativo adensamento populacional, visto que a política habitacional do SFH já 

havia se expandido bastante no espaço em questão, só que de forma concentrada no bairro 

Potengi. Após a ocupação total deste, é que surgem os bairros Nossa Senhora da 

Apresentação, Lagoa Azul e Pajuçara. E, à medida que estes últimos bairros vão surgindo, o 

adensamento populacional dos bairros Igapó e Potengi – em especial, este último – vai 

aumentando. Enquanto isso, os bairros Redinha e Salinas permanecem inalterados em seu 

processo de adensamento populacional, por não terem sido quase atingidos com a implantação 

de conjuntos habitacionais.

Por fim, já no ano de 2000, os bairros Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, 

Lagoa Azul e Pajuçara, que tiveram a sua ocupação por meio da política habitacional, se 

apresentam com igual adensamento populacional: em torno de 42 a 56 mil habitantes por 

bairro (OLIVEIRA, F., 2003). Diferenciam-se desses bairros Igapó, Salinas e Redinha, cuja 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 93

ocupação se deu de forma espontânea, por meio da auto-construção, abrigando a população 

originária da Zona Norte, quando da sua condição de espaço rural do Município de Natal. 

Nesses bairros, a política habitacional teve pouca ou nenhuma influência em seu processo de 

ocupação.

O processo de adensamento populacional na Zona Norte, associado à expansão dos 

conjuntos habitacionais pode ser visualizado a seguir (Mapa 3). 

Mapa 3 – Zona Norte: evolução populacional, 1960-2000 
Fonte: Oliveira, F., 2003.

O referido processo de evolução populacional da Zona Norte foi seguido da expansão 

da sua “mancha urbana”, visto que ao adensamento populacional, correspondeu a necessidade 

de construção de habitações para essa população. Assim, a “mancha urbana” da Zona Norte se 
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expandiu a partir de Igapó e de Redinha – antigos distritos de Natal –, atingindo até 1988, o 

bairro Potengi, parte dos bairros Pajuçara e Lagoa Azul. Como sabemos, à expansão 

imobiliária, correspondem vazios espaciais deixados como estratégia de valorização da terra 

urbana. É nessas glebas deixadas no processo inicial de implantação dos conjuntos 

habitacionais, que a “mancha urbana” passa a dispor novos conjuntos habitacionais, a partir 

de 1994. Por fim, em 2002, outros vazios urbanos são ocupados mais a Noroeste e a Nordeste 

da Zona Norte, estendendo o seu território, respectivamente, a São Gonçalo do Amarante e 

Extremoz (Mapa 4).

    Mapa 4 - Zona Norte: expansão da mancha urbana, 1988-2002. 
    Fonte: Oliveira, F., 2003.
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Ressaltamos que, apesar da Zona Norte ter sido formada por uma expansão 

habitacional desde a década de 1970, o processo apresentado na figura anterior é explicitado 

só a partir de 1988, em função da ausência de dados a esse respeito. 

A presença crescente de população na cidade do Natal, enquanto consumidora e 

produtora de espaço, requeria a sua inclusão tanto no espaço da moradia quanto no circuito 

produtivo. A Zona Norte, então, encarregou-se de acolhê-la, principalmente no que se refere à 

moradia, visto que as políticas habitacionais que incidiram sobre a região contemplavam 

condições acessíveis à população de baixa renda. Uma parte dessa população foi inserida nas 

políticas habitacionais e teve acesso à moradia nos conjuntos habitacionais; enquanto que 

outra parte dela, por não atender aos requisitos como vínculo empregatício e renda para 

adquirir uma moradia junto ao SFH, ficou à margem desse processo, ficando igualmente à 

margem dos conjuntos habitacionais, nas “bordas” destes, criando espaços de sub-moradia. 

O resultado desse processo foi a criação de “espaços de exclusão” – sub-moradias –, 

ao lado de “espaços de inclusão” – conjuntos habitacionais; ou seja, a expansão dos conjuntos 

habitacionais forjou a criação de uma grande área de favelas na Zona Norte, uma vez que 

parte da população não apresentava condições econômicas para atender às exigências do SFH. 

Tal fato é inerente à lógica do processo de (re)produção capitalista do espaço, de modo 

desigual e combinado. Essa realidade reproduz, internamente à Zona Norte, o mesmo 

processo de segregação sócio-espacial que esta apresenta em relação ao conjunto da cidade do 

Natal, pois os espaços de sub-moradias são segregados do ponto de vista sócio-espacial em 

relação às áreas dos conjuntos habitacionais da Zona Norte.

Os espaços de sub-moradias, cujos domicílios são erguidos segundo o processo de 

auto-construção e que ocupam as glebas deixadas entre os conjuntos habitacionais da Zona 

Norte serão melhor explicitados na tabela a seguir, a qual nos permite visualizar as áreas de 

sub-moradias segundo os bairros, o número de domicílios e a população (Tabela 4 ):
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Tabela 4 – Zona Norte: áreas de sub-moradias

BAIRRO SUB-MORADIAS DOMICÍLIOS POPULAÇÃO

Km 8 38 180Potengi 

Serraria 26 150

Subtotal 64 330

Olho D'água 117 760

Jardim Primavera 280 1.120

Jardim Progresso 34 136

Santarém 43 130

NS Apresentação 

Boa Sorte/Aliança 130 670

Subtotal 604 2.816

Igapó -* - -

José Sarney 2.516 12.415

Cidade Praia 87 535

Piratininga 127 590

Gramoré 53 300

Lagoa Azul 

Pirassununga 33 85

Subtotal 2.816 13.925

Pajuçara Pompéia 276 1.075

Subtotal 276 1.075

Alto da Torre 146 584

Raio de Sol 60 242

Garis 80 323

Floresta 24 85

África 550 2.023

Redinha 

Salinas 56 250

Subtotal 916 3.507

Salinas Beira Rio 112 550

Subtotal 112 550

Total Zona Norte 4.788 22.203

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003c. 
* Dados não disponíveis. 

Essas áreas de sub-moradias representam, em domicílios, 8,01%; enquanto que, em 

população, 9,07%. Ou seja, dos 59.721 domicílios da Zona Norte, 4.788 são considerados 

como sub-moradias; e de uma população de 244.743 habitantes, 22.203 formam a população 

que não teve acesso à moradia pelo SFH, abrigando-se nas favelas, criando os referidos 

“espaços de exclusão”. O agravamento dessa questão se expressa pela precária condição de 

habitação nessas áreas de sub-moradias. Mesmo porque, se na Zona Norte as condições de 
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moradia já não satisfazem às necessidades da população, tão mais insalubre são as condições 

de habitabilidade nos espaços de sub-moradias, os quais são segregados em relação à Zona 

Norte. E, por ser a Zona Norte um espaço segregado em relação à cidade do Natal, o espaço 

das sub-moradias redunda na segregação da segregação; isto é, os espaços de sub-moradias 

apresentam disparidades sócio-espaciais em relação à Zona Norte, que, por sua vez, 

apresenta-se igualmente díspar, do ponto de vista sócio-espacial, em relação ao contexto 

urbano espacial da cidade do Natal. A tabela a seguir explicita as precárias condições de infra-

estrutura urbana nessas áreas de favelas (Tabela 5). 

Tabela 5 – Zona Norte: infra-estrutura das favelas 

BAIRROINFRA-ESTRUTURA
Potengi NS Apresentação Igapó* Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total 

Favelas 2 5 0 5 1 6 1 20

Domicílios 64 604 0 2.816 276 916 172 4.848

Famílias 67 398 0 2.968 290 1.117 112 4.952

População 330 2.816 0 13.925 1.075 3.507 550 22.203

Sim 2 3 0 2 0 2 0 9Riscos 
Não 0 2 0 3 1 4 0 10

Barraco 1 1 0 0 0 2 1 5
Construção 

Alvenaria 2 5 0 5 1 6 1 20

Água 2 5 0 5 1 6 1 20

Energia 2 5 0 5 1 6 1 20

Esgoto 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavimentação 1 0 0 2 0 0 0 3

Infra-estrutura

Equipamentos 0 1 0 1 0 3 1 6

* No bairro Igapó, não há favela. 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003c. 

Analisando as precárias condições de moradia, expostas na tabela anterior, 

observamos que há uma maior concentração de favelas nos bairros que ficam à margem do 

núcleo formado por conjuntos habitacionais da Zona Norte. As áreas de sub-moradias ocupam 

principalmente os bairros Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul e Redinha, os quais 
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foram tomados por favelas após sua ocupação por conjuntos habitacionais, passando a abrigar 

então parcelas da população que não tiveram acesso à moradia financiada pelo SFH, por não 

se inserirem nas exigências do referido sistema (Mapa 5). 
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Mapa 5 – Zona Norte: localização das áreas de sub-moradias 
              Fonte: Mapa-base: Base de Pesquisa em Estudos Sócio-espaciais e Representações Cartográficas, 2001;
              Dados: NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
                           ESTRATÉGICA, 2003. 
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Nessas áreas consideradas como sub-moradias, há sempre uma maior número de 

famílias que o número de domicílios, o que significa que há mais de uma família ocupando o 

espaço de um mesmo domicílio. Salientamos que são domicílios já bastante reduzidos em 

tamanho, o que atesta a falta de acesso e a precariedade nas condições de moradia de parte da 

população da Zona Norte. Apenas uma exceção se destaca nesse quadro, que é o bairro de 

Nossa Senhora da Apresentação, cujo número de domicílios é maior que o número de 

famílias, fato este explicado por ter sido desenvolvida a pesquisa pela Semurb, sobre a qual 

fundamentamos nossos dados, antes da total ocupação do Jardim Progresso, que compõe esse 

bairro e estava com parte de seus domicílios vazios. 

Com relação ao tipo de construção, na maioria das áreas de sub-moradias, há 

possibilidades de riscos para os domicílios. Em contrapartida, a maioria das habitações são de 

alvenaria, o que comprova a predominância da auto-construção. 

Já quanto à infra-estrutura, observamos uma precariedade no que se refere ao 

esgotamento sanitário, o que compromete a saúde da população, pela falta de higiene no 

ambiente da moradia. Não há pavimentação, atestando a irregularidade de ocupação do solo, e 

correspondente dificuldade de acessibilidade para os moradores; bem como há uma quase 

inexistência de equipamentos urbanos, inviabilizando a prestação de serviços públicos e a 

possibilidade de convivência comunitária. Destaca-se em maior oferta de equipamentos 

apenas o bairro Redinha, por sua condição de bairro pioneiro, juntamente com Igapó, na 

ocupação da Zona Norte. Nesse item infra-estrutura, apenas os serviços essenciais como água 

e energia são garantidos à população das áreas de sub-moradias. 

As precárias condições de moradia nas áreas de favelas na Zona Norte confirmam a 

denominação “sub-moradia”, pois não propiciam um espaço ideal de habitabilidade para uma 

população urbana. Esta população então se submete a tais condições, por sua faixa de renda 

não lhe proporcionar acesso aos bairros dotados de condições mais adequadas de moradia, os 
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quais requeriam condições de inclusão nas políticas habitacionais do SFH, quando da 

comercialização das habitações.  

É a população que está fora do mercado de trabalho, sem renda formal, sem 

comprovação desta; uma população formada por aqueles que perderam o seu “endereço” no 

espaço urbano, por não se inserir nas condições de consumo capitalista da moradia. Estes 

ficam à margem do processo de inclusão na cidade capitalista; ficam nas “bordas” – periferia 

– do núcleo dos conjuntos habitacionais. Tal fato revela a existência, na Zona Norte, da 

formação de espaços segregados em relação ao espaço que fora promovido pelo poder público 

– os conjuntos habitacionais. 

As disparidades nas condições de moradia entre bairros da Zona Norte podem ser 

ainda identificadas nas tabelas a seguir, as quais explicitam a infra-estrutura disponibilizada 

para a população segundo os bairros. Analisando os dados das referidas tabelas, constatamos 

que o processo de (re)produção do espaço urbano de forma desigual também se processa, a 

exemplo da cidade do Natal, entre os bairros da Zona Norte. Isso é visível tanto nas condições 

de infra-estrutura e de serviços públicos quanto de consumo, aprofundando os níveis de 

carência à medida que nosso olhar se desloca das áreas de conjuntos habitacionais para as 

“bordas” destas, espaços de auto-construção, portanto, concentradores de sub-moradias. 

O serviço de água tratada disponibilizado pela Companhia de Águas e Esgotos do 

Rio Grande do Norte (Caern) está presente em quase 100% dos domicílios, excetuando-se nos 

bairros Nossa Senhora da Apresentação, Redinha e Salinas, respectivamente atendidos em 

90,88%, 94,48% e 90,14% (Tabela 6 ).
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Tabela 6 – Zona Norte: infra-estrutura por bairro – acesso à água (domicílios)

TIPO

Rede geral Poço/nascente Outra forma BAIRROS

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Potengi 13.375 99,04 53 0,39 77 0,57

NS Apresentação 12.676 90,88 734 5,26 538 3,86

Igapó 6.744 99,09 10 0,15 52 76,00

Lagoa Azul 11.910 97,42 121 0,99 194 1,59

Pajuçara 10.232 98,16 96 0,92 96 0,92

Redinha 2.466 94,48 53 2,03 91 3,49

Salinas 183 90,14 2 0,99 18 8,87

Total 57.586 - 1.069 - 1.066 -

 Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b. 

No que se refere ao destino do lixo, é preocupante a situação dos bairros Redinha e 

Salinas, em especial porque estes ocupam o estuário do rio Potengi e do litoral, no trecho de 

banho da Praia da Redinha. Enquanto a coleta do lixo atende em mais de 95% nos demais 

bairros, na Redinha, em apenas 93,45% e em Salinas em 81,77%. Maior gravidade nesse 

assunto recai sobre Salinas, que queima 11,33% do seu lixo, atitude pouco adequada ao meio 

urbano; e joga em via pública 5,42% desse mesmo lixo (Tabela 7).  

Tabela 7 – Zona Norte: infra-estrutura por bairro – destino do lixo (toneladas)

TIPO

Coletado Queimado Enterrado Jogado em via pública Outro destino BAIRROS

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Potengi 13.314 98,59 53 0,39 19 0,14 114 0,84 5 0,04

NS Apresentação 13.481 96,65 152 1,09 131 0,94 165 1,18 19 0,14

Igapó 6.770 99,47 12 0,18 14 0,21 10 0,14 0 0,00

Lagoa Azul 11.885 97,23 120 0,98 64 0,52 153 1,25 3 0,02

Pajuçara 9.972 95,66 122 1,17 59 0,57 254 2,44 17 0,16

Redinha 2.439 93,45 53 2,03 53 2,03 60 2,30 5 0,19

Salinas 166 81,77 23 11,33 3 1,48 11 5,42 0 0,00

Total 58.027 - 535  - 343 - 767 - 49 -

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b. 
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O problema se aprofunda ainda mais no âmbito do esgotamento sanitário, em que 

60,59% dos dejetos líquidos do bairro Salinas, são escoados para o referido estuário do rio 

Potengi; e ainda quanto à ausência de banheiro ou sanitário, em que, na Redinha, dos 2.610 

domicílios, apresentam carência de 7,47%, correspondendo 195 domicílios; já em Salinas, 

essa carência é de 5,91%, que nos seus 203 domicílios, 12 apresentam essa condição. 

Salientamos que não há saneamento ambiental em nenhum dos bairros da Zona Norte, sendo 

os dejetos líquidos destinados a fossas sépticas e rudimentares, o que compromete a qualidade 

do lençol freático da região (Tabela 8). 

Tabela 8 – Zona Norte: infra-estrutura por bairro – esgotamento sanitário (m3 – metro cúbico) 

TIPO

Rede geral de 
esgoto/pluvial 

Fossa
séptica

Fossa
rudimentar 

Vala
Outro

escoadouro
Rio/lago/ 

mar 
Sem banheiro/ 

sanitário 
BAIRROS

Abs Rel Abs Rel Abs Rel Abs Rel Abs Rel Abs Rel Abs Rel

Potengi 219 1,62 10.631 78,73 2.572 19,04 6 0,04 7 0,05 0 0 70 0,52

NS Apresentação 175 1,25 4.558 32,68 8.939 64,09 55 0,39 18 0,13 0 0 203 1,46

Igapó 1.624 23,86 1.987 29,19 3.137 46,09 10 0,15 10 0,15 0 0 38 0,56

Lagoa Azul 124 1,01 8.203 67,1 3.666 29,99 50 0,41 22 0,18 0 0 160 1,31

Pajuçara 124 1,19 8.308 79,71 1.820 17,46 37 0,35 16 0,15 0 0 119 1,14

Redinha 26 1 1.367 52,37 1.003 38,43 2 0,08 17 0,65 0 0 195 7,47

Salinas 0 0 66 32,51 2 0,99 0 0 0 0 123 60,59 12 5,91

Total 2.292 - 35.120  - 21.139 - 160 - 90  - 123 - 797 -

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Tomando como referência as condições sanitárias dos bairros Redinha e Salinas, 

inferimos que as condições de saúde pública estão à deriva da ausência de políticas públicas, 

as quais, uma vez implementadas, contribuiriam para a melhoria da qualidade de vida da 

população. Esse quadro de precárias condições de infra-estrutura rebate sobre as condições de 

moradia da população, tornado o espaço pouco favorável à ocupação humana.  
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Ao ampliarmos a análise para além da moradia, do consumo do espaço, e 

enveredarmos pela possibilidade de ocupação do espaço no sentido da produção, a questão 

torna-se ainda mais grave. Em especial, porque os governos municipal e estadual vêm unindo 

esforços no sentido da expansão do turismo para a parte norte do litoral oriental do estado, 

fazendo do trecho em questão – a Praia da Redinha – um “corredor de passagem”. O quadro 

então explicitado inviabiliza a inserção dessa área como espaço de consumo para o turismo, 

em face das condições sanitárias apresentadas.  

Apesar do quadro exposto sobre a precariedade de higiene sanitária no trecho que dá 

início à porção norte do litoral oriental do RN, incide no local o Projeto de Urbanização da 

Redinha, juntamente com o da Ponte Forte/Redinha, sendo estas benfeitorias designadas para 

quem visita a cidade, o turista, não para a população. Três décadas transcorreram desde o 

processo de ocupação do espaço da Zona Norte, com a população vivendo sob essas 

condições; e só agora, a Praia da Redinha terá saneamento básico implantado (NATAL – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2003). 

Torna-se visível assim, a produção da cidade para o consumo externo, para o turista; e não 

para o cidadão natalense. 

Dando continuidade à análise da infra-estrutura espacial da Zona Norte, a partir da 

tabela anteriormente apresentada, deslocamos nossa análise para o aspecto da ocupação do 

espaço no sentido da produção, com base na tipologia do consumo de energia e de telefonia. 

Tais dados são reveladores da dinâmica sócio-espacial dos bairros Potengi, Igapó e Redinha, 

pois nestes, os percentuais de ligações de energia para fins comerciais são, respectivamente, 

5,48%, 5,55% e 6,1%, destacando-se dos demais bairros (Tabela 9).  
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Tabela 9 – Zona Norte: infra-estrutura por bairro – acesso à energia (clientes por tipo)

TIPO

Residencial Industrial Comercial Pública Outros BAIRROS

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Potengi 18.266 93,53 95 0,49 1.071 5,48 83 0,42 15 0,08

NS Apresentação 12.002 95,92 66 0,53 409 3,27 16 0,13 19 0,15

Igapó 8.420 93,33 52 0,58 501 5,55 28 0,31 21 0,23

Lagoa Azul 10.805 96,42 38 0,34 312 2,78 29 0,26 22 0,20

Pajuçara 10.314 95,84 35 0,33 335 3,11 25 0,23 53 0,49

Redinha 3.927 92,44 12 0,28 259 6,10 41 0,97 9 0,21

Salinas * * * * * * * * * *

Total 63.734 298 2.887 222 139

* Dados agrupados em Igapó por parte da fonte. 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b. 

Já quanto à telefonia, destacam-se apenas Potengi e Igapó, respectivamente, com 

9,36% e 12,5%. E nesse ponto, é visível o nível de carência da população do bairro Salinas: 

não há nenhum registro de uso residencial de telefone; apenas 10 telefones públicos atendem 

à população. Enquanto nos demais, esse número varia entre 100 a 800 telefones públicos por 

bairro. Salientando-se ainda que nos demais bairros, há ligações do tipo residencial e 

comercial; e que a acessibilidade dos demais bairros é bem mais favorável que a do bairro 

Salinas. A carência de terminais telefônicos se verifica no bairro Salinas em função do baixo 

nível de renda da população, que em sua maioria não tem renda formal ou atinge em torno de 

1 Salário Mínimo mensal (NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO, 2003b). Os referidos dados estão explicitados na tabela a seguir (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Zona Norte: infra-estrutura por bairro – acesso à telefonia (clientes por tipo) 

TIPO

Residencial Comercial Pública BAIRROS

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Potengi 24.866 87,7 2.653 9,36 835 2,94

NS Apresentação 25.359 92,66 1.697 6,2 311 1,14

Igapó 8.662 79,81 1.356 12,5 834 7,69

Lagoa Azul 13.647 90,39 970 6,43 480 3,18

Pajuçara 12.598 89,21 1.092 7,73 432 3,06

Redinha 1.417 86,19 118 7,18 109 6,63

Salinas 0 0 0 0 10 100

Total 86.549  - 7.886 - 3.011  - 

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

O acesso ao transporte coletivo também é díspar entre os bairros da Zona Norte. 

Destacam-se em oferta deste serviço os bairros Potengi, Nossa Senhora da Apresentação e 

Pajuçara, com respectivos números de viagens ao dia: 536, 417 e 517; ficando Lagoa Azul e 

Redinha numa situação mediana, respectivamente, com 251 e 178 viagens ao dia; enquanto 

que Igapó em situação bem inferior aos demais, com 81 viagens ao dia; mas salientando-se 

que, por esse bairro passam todos os itinerários que saem da Zona Norte em direção às demais 

áreas da cidade do Natal. Já o bairro Salinas, é totalmente desprovido de transporte coletivo, 

utilizando-se apenas dos itinerários que margeiam Igapó (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Zona Norte: infra-estrutura por bairro (viagens/dia)

TIPOBAIRROS
Ônibus Alternativo 

Potengi 536 19

NS Apresentação 417 18

Igapó 81 0

Lagoa Azul 251 13

Pajuçara 517 21

Redinha 178 14

Salinas 0 0

Total 1.980 85

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Quanto aos destinos do deslocamento da população da Zona Norte para outras áreas 

da cidade do Natal, destacam-se a Zona Leste, para a qual se deslocam aproximadamente 

1.200 viagens ao dia; e Zona Sul, receptora de 703 viagens ao dia (NATAL – SECRETARIA 

ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b). Tal fato atesta a função de 

dinamismo sócio-espacial que o “Centro” da cidade exerce; e mais recentemente, da Zona Sul 

também ganha destaque nesse sentido. São espaços para onde convergem as opções de 

consumo de bens e de serviços da população, conforme nos foi exposto em pesquisa de 

campo junto à população da Zona Norte, a qual respondeu para onde acorre quando da 

aquisição de bens e serviços não oferecidos na Zona Norte.

A referida pesquisa foi desenvolvida junto a 384 pessoas, com base nas orientações 

de Gerardi; Silva (1981, p. 20), que estabelecem esse número como amostra representativa 

para um universo de até 1 milhão de pessoas. Então, considerando-se a população da Zona 

Norte, que é de 244.743 mil habitantes, estabelecemos a referida amostra para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre o seu perfil de consumo. O resultado está explicitado a 

seguir (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Destinos de compras externas da população da Zona Norte 
Pesquisa de campo, 2003.

No que se refere à distribuição dos equipamentos coletivos urbanos entre os bairros 

da Zona Norte, o Potengi se destaca frente ao demais; e a exemplo dos demais aspectos, tais 

equipamentos se concentram nos bairros formados por conjuntos habitacionais, reduzindo-se 

em número naqueles de auto-construção. O bairro Potengi concentra 37 destes, seguido por 

Lagoa Azul e Pajuçara em menos da metade; ficando os bairros de Nossa Senhora da 

Apresentação, Igapó e Redinha bem abaixo. Em Salinas, inexiste qualquer equipamento

coletivo (Tabela 12). 

Tabela 12 – Equipamentos coletivos urbanos na Zona Norte

BAIRROS
EQUIPAMENTOS

Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN

Praça 23 1 3 8 6 4 0 45

Campo de futebol 7 0 0 5 5 1 0 18

Quadra poliesportiva 6 1 3 5 5 1 0 21

Ginásio de esportes 1 0 0 0 0 0 0 1

Total/bairro 37 2 6 18 16 6 0 85

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.
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Com relação aos equipamentos coletivos, o item “praça” nos chamou a atenção, pois 

é revelador da disparidade espacial entre os bairros da Zona Norte, quanto à instalação de 

benfeitorias. Dentre estes, despertamos para a qualidade de uma praça no bairro Potengi, que 

muito difere em relação a outra, no bairro Lagoa Azul. Enquanto no primeiro a praça é dotada 

de equipamentos de lazer, bancos, passeio público, arborização, iluminação e esculturas 

artísticas; no segundo, o que se denomina “praça” é apenas um terreno baldio, coberto de 

mato, dotado apenas de passeio público (Figura 6).

Figura 6 - Praça no bairro Potengi (acima, à esquerda) – Foto: MUNDIAL ..., 2003;
                                      X
                  Praça no bairro Lagoa Azul (abaixo, à direita) – Foto: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO
                                                                                                           MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Ainda no âmbito das benfeitorias urbanas dos bairros da Zona Norte, ganha destaque 

recentemente a urbanização da Avenida Itapetinga, no bairro Potengi, a qual terá um

orçamento da ordem de R$ 2,3 milhões, sendo realizada numa parceria entre a Prefeitura de 

Natal e o Governo do Estado, no sentido de dotar a referida avenida das seguintes melhorias:

passeios públicos, drenagem, pavimentação das vias adjacentes, iluminação, instalação de 

equipamentos de lazer, construção de ciclovias e calçadão para caminhada, paisagismo,

acessibilidade, sinalização de trânsito e implantação de mobiliário urbano, como: paradas de 

ônibus, placas informativas, lixeiras, bancos e orelhões (AV. ITAPETINGA..., 2003).
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Os discursos por parte do poder público acerca da urbanização da Avenida Itapetinga 

giram em torno do atendimento às reivindicações da população. Mas, ao analisarmos a 

localização da referida avenida, percebemos que ela integra a Avenida João Medeiros Filho 

(Estrada da Redinha) à Avenida das Fronteiras, a qual igualmente está em processo de 

intervenção por parte do governo municipal, visando à sua duplicação, para ligar a Zona 

Norte, desde a Avenida Tomaz Landim até a Estrada de Genipabu (Figura 7).

Figura 7 – Avenida Itapetinga (à esquerda); Avenida das Fronteiras (à direita) 
Fotos: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b 

Dessa forma, a Avenida Itapetinga passa a se inserir num projeto de embelezamento

urbano, podendo vir a servir como corredor de fluxo turístico para a Praia de Genipabu, na 

porção norte do litoral oriental; evitando que o referido percurso seja feito por toda a extensão 

da Estrada de Genipabu, a qual guarda resquícios do passado rural da Zona Norte, como

precárias habitações, antigas fazendas de gado, cemitério, entre outros (Mapa 6).



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 110

N

LEGENDA

IGAPÓ

POTENGI

SALINAS

REDINHA

PAJUÇARA

LAGOA
AZUL

N. S.
APRESENTAÇÃO

AV.  TOMAZ  LANDIM

AV. JOAO
 M

EDEIROS
 FILHO

TOMAZ LANDIM / JOÃO MEDEIROS FILHO

LIMITE DE BAIRROS

FRONTEIRAS / TOCANTINEA

ITAPETINGA

ESTRADA DE GENIPABÚ

Mapa 6 - Zona Norte: Vias em processo de implantação de melhorias
Fonte: Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo
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Outra obra relevante é o Terminal de Integração Severino Ramos Monteiro, também

no bairro Potengi, com previsão de atendimento a 120 mil passageiros ao dia, abrangendo 

quatro bairros da Zona Norte. O referido terminal é uma obra bastante antiga, cuja construção 

teve a duração aproximada de treze anos, tempo esse intercalado de períodos de total 

abandono da obra; sendo concluído só em 2003, e entregue à população. Com a entrada do 

terminal em operação, o trânsito ganhou mais fluidez, reduzindo o tempo de espera por ônibus 

da parte da população. O funcionamento do referido terminal consta de linhas circulares 

dentro dos conjuntos habitacionais, conduzindo os passageiros ao terminal, os quais têm mais

opções de itinerários para onde quer que se desloquem (Figura 8). 

Figura 8 – Terminal de Integração, no bairro Potengi 
Fotos: João Maria Alves, 2003; TERMINAL..., 2003 

Conforme expusemos até então, o espaço da Zona Norte vem sendo transformado ao 

longo das três últimas décadas, desde a sua “criação” à atualidade. Este espaço, que era 

inicialmente homogêneo, apresentando uma predominância residencial, vem ganhando, a 

partir da segunda metade da década de 1990, uma certa heterogeneidade espacial, por meio da 

ampliação da estrutura de serviços públicos e privados e do comércio. Assim, o espaço urbano 

da Zona Norte passa a ser ocupado de forma integral – enquanto espaço da produção e 

enquanto espaço do consumo.
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A população inserida na Zona Norte, enquanto consumidora de espaço, passou a se 

mobilizar em organizações de base, requerendo melhorias urbanas, por apresentar o referido 

espaço carências na sua infra-estrutura. Essas mobilizações resultaram numa construção da 

vida comunitária, a qual será por nós explicitada. 

2.2 A vida comunitária na Zona Norte: anseios e construções 

 O início da experiência de comunidade e mobilização popular na Zona Norte de 

Natal está intimamente ligado à ação da Igreja Católica. Inicialmente, ao nos debruçarmos 

sobre o assunto, destacam-se os Conselhos Comunitários e os Clubes de Mães; mas estes 

foram implantadas no âmbito da política habitacional colocada em prática pela Cohab-RN. 

Despertamos então para buscar de forma mais remota ações que indicassem sinais de 

mobilização popular, isenta de intervenção estatal de qualquer natureza. Encontramos então a 

pessoa do Padre Tiago Theisen, cuja área paroquial abrangia toda a Zona Norte, logo no início 

de sua formação. 

 A respeito da sua experiência de fundar comunidades, nos diz Theisen (2003):  

Lá [no conjunto Soledade I, 1978] que eu comecei a construir a primeira 
igreja. Uma parte religiosa e uma parte social. Então a do Soledade I foi a 
primeira igreja, e depois eu comecei acompanhar cada novo conjunto que 
surgia; na planta da COHAB, eu ia lá escolhia um terreno de um 
equipamento comunitário, e me comprometia de, em dois anos, construir a 
igreja com o povo. Da Alemanha, eu recebia a estrutura, o teto; e com a 
comunidade, eu montava as paredes, fazendo sorteios e feijoadas 
(informação verbal).

 Esse primeiro tipo de expressão de comunidade nos traz alguns elementos 

interessantes. Em primeiro lugar, porque nos dão conta do início do processo de formação de 
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comunidade, de organização da sociedade no sentido de se fazer presente no meio urbano, de 

manifestar a sua influência também frente ao poder público. Em segundo, porque desde então 

vislumbramos sinais de cooptação de líderes por parte do Estado. Ou seja, a Cohab-RN ao 

doar terrenos para que a Igreja implantasse a sua ação comunitária, requeria uma parceria da 

parte do Padre Tiago: formar comunidades. Ressaltamos que o referido padre, além de ser um 

representante do Clero, iniciava um processo de mobilização comunitária, tornando 

necessário então ao Estado conquistar para o seu lado este parceiro. 

 Afirma-nos Theisen (2003) que não havia ainda noção de comunidade porque, 

segundo ele:

[...] todo morador hoje em dia da Zona Norte é um que foi desenraizado. 
Veio de algum canto: do interior, muitos das Quintas; vieram, porque as 
Quintas tinha uma densidade populacional muito forte. São pessoas que 
perderam parte das raízes, então tiveram de aprender a conviver de novo. A 
fé era o denominador comum que ajudou muito a estreitar os laços de 
conhecimento e de amizade. Aí começaram a construir uma comunidade 
(informação verbal).

A população da Zona Norte, no seu início, apresentou um cotidiano marcado por 

forte expressão rural, não havendo então mobilização comunitária. Mesmo porque o espaço 

ainda era pouco disputado, por não ter sido ainda abrangido pelo processo de urbanização, o 

qual é permeado de mecanismos de apropriação do espaço. Mas, com a implantação dos 

conjuntos habitacionais, as organizações de base tornaram-se uma necessidade iminente, pois 

os referidos conjuntos eram implantados sem a infra-estrutura necessária à vida da população. 

Predominava apenas uma paisagem constituída de residências, sem espaço para lazer, 

educação, serviços de saúde, vias de circulação, entre outros. É importante explicitarmos que 

entendemos organização de base  

[...] como um grupo de pessoas que, de forma autônoma, e no exercício de 
sua cidadania, reúne-se sob a orientação de objetivos comuns, que se 
expressam na busca de espaço junto ao poder público, em forma de 
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reivindicações que, no conjunto da Zona Norte de Natal, fazem parte do 
ideal de conquista de necessidades mínimas, que possibilitem a moradia no 
espaço urbano (ARAÚJO, 1993, p. 12). 

Para suprir a carência de serviços de educação e saúde, a ação desenvolvida pela 

Igreja foi significativa, pois a partir de então passou a surgir um trabalho de atendimento à 

população nesse sentido. Caracterizamos a carência de serviços e infra-estrutura na Zona 

Norte nas palavras de Theisen (2003), ao dizer que o 

Estado e o Município não faziam nada. Nada, nada, absolutamente. Então 
em nível de saúde, chegamos a 11 ambulatórios com os acadêmicos de 
medicina. Tinha em 11 comunidades, 20 fichas que os acadêmicos atendiam. 
Não tinha nada, nem do estado, nem do município; nem posto de saúde, 
eram só casas sem nenhuma infra-estrutura, nem hospitalar, nem de 
comércio. A área comunitária era só área verde preservada só na planta, 
que muitas vezes era invadida. Então tínhamos cinco gabinetes 
odontológicos e um laboratório de exames. Funcionava às vezes na sacristia 
ou mesmo em pequenas salas de jardim de infância em 1973 (informação 
verbal).

Este quadro perdurou ainda por muito tempo, até que o poder público, nas esferas 

estadual e municipal, passasse a implantar serviços essenciais à população, como saúde, 

educação e segurança. O que mostra que o planejamento designado para a Zona Norte se 

pautou apenas na alocação de mão-de-obra para o DIN, visto que, inicialmente, o referido 

espaço era composto apenas por moradias.  

Enquanto a ação do poder público não incidiu sobre a Zona Norte para atender à sua 

população em serviços essenciais, o projeto de ação social da Igreja Católica foi ganhando 

forma e firmando parceria com o Governo nos níveis municipal e estadual, que “dava” os 

professores e demais funcionários para as escolas; e com o Governo Federal que, mais tarde, 

passou a patrocinar, por meio da Legião Brasileira de Assistência (LBA) os trabalhos 

comunitários. 
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O trabalho social da Igreja Católica na Paróquia de Santa Maria Mãe, entre 1976 a 

1991, a qual abrangia toda a Zona Norte pode ser demonstrado na tabela 13, a seguir: 

Tabela 13 - Atividades na Paróquia Santa Maria Mãe

ATIVIDADE QUANTIDADE

“Escolas Primárias” 4
“Jardins de Infância” 29
Clubes de Mães 19
Bandas de Música 10
Times de Futebol 42
Grupos de Catequese 200
Ambulatórios 11
Consultórios odontológicos 5
Laboratório de exames 1

Fonte: THEISEN, 2003 (informação verbal) 

Além dos trabalhos expostos de modo quantitativo na tabela anterior, havia ainda 

outros: equipes de voleibol feminino, capoeira, clubes de amizade, dança, balet clássico, 

pastoril, teatro, cursos profissionalizantes (mecânico, eletricista, manicura, talha), grupos de 

jograis, escoteiros e bandeirantes. Era então um número bastante significativo de crianças e 

jovens atendidos, os quais representavam famílias, tornando ainda maior a quantidade de 

pessoas que estavam sendo mobilizadas por apenas uma entidade – a Igreja Católica – e um 

líder – Padre Tiago Theisen. Essa realidade aponta, no nosso entendimento, para uma situação 

delicada com a qual Estado deveria saber estabelecer pactos, pois nem mesmo ele, o Estado, 

havia chegado junto à população. Este, depois de ter produzido o espaço da Zona Norte em 

ação conjunta ao capital, favorecendo a reprodução deste, não podia perder de vista o controle 

sobre o contingente populacional que se formara. Para dar continuidade então à sua ação de 

regulador do espaço, necessitava pactuar com lideranças locais, quais sejam, as organizações 

de base. 

O Estado, por meio da LBA, após todo um ano de financiamento dos trabalhos 

desenvolvidos, exigia a presença desse público, que se concentrava em ginásios de esportes, 
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fazendo apresentações. Eram ao todo, 7.900 crianças e jovens, numa faixa etária entre 6 a 17 

anos. Afirma Theisen (2003) que  

Os encontros do Elo e do Casulo [projetos desenvolvidos] eram uma 
prestação de contas ao vivo para a LBA, uma exigência. Aí, o Palácio dos 
Esportes ficou pequeno demais, quando então passamos a realizar os 
encontros no SESI, que é maior. Todo monitor [jovem líder] ia fardadinho, 
toda criança também (informação verbal).  

Os referidos encontros eram, aparentemente, uma prestação de contas ao Estado, que 

financiava os projetos por meio da LBA. Mas na verdade, era uma forma de projeção dos 

governantes que estavam à frente do poder estadual. Estes se faziam presentes aos encontros 

como convidados de honra; acrescentando-se ainda que os referidos encontros eram 

veiculados por meios televisivos, projetando ainda mais a imagem dos referidos políticos, em 

especial, sobre as famílias da população envolvida. Diversos são os políticos citados por 

Theisen (2003), ao dizer que muitos deles compareciam à sua residência para “conversar”: 

Cortez Pereira, Lavoisier Maia, Tarcísio Maia, Aluízio Alves, Geraldo Melo e Garibaldi 

Alves; e acrescenta: “Eu nunca pedi nada a eles, só apontava as necessidades”(informação 

verbal).

O Estado encontrava assim, na Igreja Católica, uma parceira para preencher as 

lacunas deixadas pela falta de atendimento às demandas da população, desenvolvendo ao 

mesmo tempo um sutil processo de cooptação desta instituição, pois ao viabilizar a ação 

social da Igreja, conseguia legitimar o seu poder junto à população. 

O convênio entre a LBA e a Paróquia Santa Maria Mãe, para o financiamento aos 

trabalhos sociais vigorou entre 1976 a 1991, quando a LBA foi extinta. Segundo nos relata 

Theisen (2003), ao comunicar aos seus paroquianos sobre o fim dos trabalhos, não houve 

nenhum tipo de mobilização popular. Isto nos revela a característica de passividade por parte 

da população atendida, que não tinha consciência de que os trabalhos desenvolvidos eram 
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direito seu e dever do Estado; principalmente porque o agente mobilizador era a Igreja, 

configurando-se então como um trabalho meramente voluntário de sua parte. 

A partir da implantação dos conjuntos habitacionais, que teve início por volta de 

1976, o Estado passou a exercer influência na Zona Norte também por meio dos Conselhos 

Comunitários. Revela-nos o documento “Diagnóstico Habitacional do Estado do RN” que, em 

1988, dos 38 Conselhos Comunitários existentes, 68,4% haviam surgido em 1976 e 

intensificado-se entre 1980 e 1982 (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1988). 

A realidade em que se formam os Conselhos Comunitários pode ser apresentada na 

seguinte afirmação: 

Nascidos sob a égide do poder público, os conselhos comunitários têm 
servido mais que a um espaço da sociedade civil organizada, a um meio de 
divisão desta. A fundação de um Conselho Comunitário ocorre geralmente 
no início da ocupação de um conjunto habitacional, e a COHAB se faz 
presente a essa fundação, a prestar assessoria no sentido de orientar até 
mesmo a constituição do seu estatuto – há um modelo comum a todos os 
conjuntos, que é colocado à disposição daquele grupo de pessoas que ora 
funda o Conselho Comunitário (ARAÚJO, 1993, p. 15).  

A partir da condição de dependência na qual surgiam, os Conselhos Comunitários 

não conseguiram ser, ao longo da história da Zona Norte, um canal de mobilização popular. 

Apenas,

A cada gestão, há um momento de disputa, de euforia, na luta pela sua 
direção. Passada a eleição, o Conselho Comunitário fica em inércia, sem 
ação, até a próxima eleição. Algumas poucas reivindicações são 
encaminhadas através do Conselho Comunitário, como: calçamento de ruas, 
transportes coletivos, coleta de lixo. E são muitas as vezes em que órgãos 
públicos é que procuram o Conselho Comunitário para chegar à comunidade. 
Vemos assim, que o processo ocorre de forma inversa; pois o Conselho 
Comunitário é uma organização de base, ele é que pode levar a comunidade 
ao poder público (ARAÚJO, 1993, p. 15-16).
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Na verdade, o problema dessa apatia por parte dos Conselhos Comunitários em atuar 

em favor da população é inerente ao seu processo de origem, pois  

[...] a presença dos Conselhos Comunitários não é que prejudica a realidade 
política da área. E sim, dizer-se destes, organizações de base. Pois 
entendemos organização de base como aquela que nasce da conquista do 
povo, não da concessão do Estado. É então quando o povo acredita ser esse 
tipo de organização sua representante, que a política inibe o surgimento de 
verdadeiras organizações de base, posto que o povo já passou a acreditar nas 
já existentes (ARAÚJO, 1993, p. 24-25). 

Surgiram outras organizações de base na Zona Norte, como: Clubes de Mães e de 

Idosos, Grupos de Jovens, Centros Desportivos, Grupos Eclesiais (Pastorais), entre outros. 

Em todos estes, sempre o poder público se fez presente “apoiando” suas iniciativas com o 

intuito de adquirir dividendos de votos e legitimação política. A presença do Estado se fez, 

quase sempre, no sentido de suprir os referidos grupos com materiais de apoio, como: 

uniformes, material para cursos, prêmios, apoio à realização de festas, até mesmo o lanche 

(ARAÚJO, 1993). 

Cada tipo de organização de base representa os interesses de determinado grupo 

social, passando a atender às necessidades imediatas dos membros que o constitui. Por 

exemplo, os Clubes de Jovens assumem  

[...] um papel de encontro, amizade e lazer, [...] surgem em momentos 
diversos do cotidiano dos mesmos [os jovens]. Alguns já se iniciaram a 
partir de festas populares – como o caso das festas juninas –, de momentos 
de eleição, em que determinado candidato os contrata para o serviço de 
propaganda eleitoral. Nesses momentos, os candidatos fundam grupos com a 
denominação “força jovem” ou o nome do partido, associado à palavra 
“jovem”. É uma forma bastante oportuna e de grande interesse para o 
político; mas para o jovem é momento de pura alienação (ARAÚJO, 1993, p. 
17).

E além destes, há também 
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As organizações eclesiais [que] são muitas, em cada paróquia há um intenso 
movimento desses grupos, que os consideramos de base por se originarem e 
se encaminharem de forma espontânea e autônoma, e até mesmo, sem aquela 
rigidez de registro jurídico; mas para que sejam reconhecidas na esfera 
eclesial, encaminham sua ação segundo o plano pastoral da Diocese de 
Natal. Não sendo estes grupos força política na construção do espaço e da 
cidadania (ARAÚJO, 1993, p. 18).

Estas são algumas das organizações originadas no seio das contradições do espaço 

urbano capitalista da Zona Norte, no qual os conflitos capital/trabalho se fazem presentes, 

principalmente, no processo de apropriação dos bens produzidos coletivamente. Espaço no 

qual coexistem pobreza/riqueza, num constante processo de reprodução de ambas porque, 

como já assinalamos, concordando com estudiosos da temática, o espaço urbano apresenta 

dois modos de uso, de apropriação – enquanto espaço de produção e enquanto espaço de 

reprodução da força de trabalho. 

Resultante do processo de crescimento urbano desordenado e da intervenção do 

Estado, regulando o modo de vida urbano e a organização política da população, a Zona Norte 

apresenta hoje um vazio nas mobilizações populares; as quais, inerentes ao meio urbano, 

teriam sido espontâneas e estariam assim consolidadas. O que observamos nesse sentido, são 

eventuais e tímidas mobilizações, que não chegam a atingir o todo da população da área em 

questão, muitas vezes, fragmentando mais que a unindo em seu conjunto. Nesse sentido, 

ressaltamos que  

[...] tais movimentos são passageiros e desarticulados entre si; não dá para 
identificar ainda uma ação conjunta dessas organizações em favor da Zona 
Norte de Natal como um todo, levando à conjunção de forças e pensando na 
realização do espaço em questão, como parte integrante da cidade de Natal, 
que deve, igualmente às outras áreas, ser produzida com funções próprias de 
um espaço urbano. Enquanto as organizações de base se fragmentam cada 
vez mais em número, muitas vezes mais por concorrência, por divisão, a 
sociedade acontece. E acontece exatamente como o poder público planejou – 
uma sociedade esfacelada, sem representação própria, sem força política 
(ARAÚJO, 1993, p. 26).
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Se por um lado, no âmbito da política comunitária, a população é desarticulada, e não 

se reconhece enquanto pertencente à Zona Norte, no seu imaginário social de exclusão em 

relação à cidade do Natal, esta se insere muito bem. Tal fato se revela por meio do auto-

preconceito, que se inicia pelas opções de locais de consumo e se projeta em diversas atitudes 

da população. Pois a maior parte desta desenvolveu o hábito de realizar suas compras, utilizar 

serviços e participar de eventos no Centro e na Zona Sul da cidade do Natal. Essa postura é 

flagrante em expressão como: “Vou à Natal” – por parte da população da Zona Norte, 

revelando um auto-preconceito do morador da Zona Norte em relação ao conjunto da cidade. 

Atualmente, o contexto das organizações comunitárias na Zona Norte é bastante 

diversificado, tendo expandido-se tanto em número quanto na tipologia destas. Em 1993, 

eram aproximadamente 74 organizações de base (ARAÚJO, 1993, p. 25); atualmente, são 474 

destas, apresentando uma maior diversidade, atingindo o plano cultural, conforme destacamos 

a seguir, na tabela. Esse dado nos mostra que a construção da vida política da população da 

Zona Norte ganhou expressão ao longo da sua história, saindo da esfera de controle que o 

Estado exercia sobre os Conselhos Comunitários. São grupos da sociedade civil organizada 

que tentam influenciar no processo de produção/apropriação do espaço urbano da área em 

questão (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Organizações comunitárias na Zona Norte

BAIRROTIPO
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Conselho Comunitário 9 9 4 12 19 7 0 60

Clube de Mães 16 3 5 6 5 3 0 38

Clube de Idosos 13 2 3 5 6 3 0 32

Portadores Deficiência 0 0 0 1 0 0 0 1

Jovens/cultural 8 7 6 12 6 4 0 43

Moradores 0 1 0 2 4 3 0 10

Trabalho/social/beneficente 1 1 1 0 1 0 1 5

Centros desportivos 6 2 2 3 4 2 - 19

Clubes de futebol 87 12 34 56 17 21 0 227

Quadrilha tradicional 4 7 0 9 3 2 0 25

Quadrilha estilizada 4 0 6 0 2 1 0 13

Escola de samba 0 0 0 1 0 0 0 1

Total por bairro 148 44 61 106 67 46 1 474

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO, 200; NATAL – 
SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER, 2003; NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2003.

Ao analisarmos a referida tabela, percebemos que os Conselhos Comunitários ainda 

são, dentre aquelas organizações ligadas à área política, a de maior significado em quantidade. 

Isso porque os Conselhos Comunitários são organizados segundo unidades territoriais 

menores que os bairros, como conjuntos habitacionais, favelas e loteamentos. Ponderamos 

que, apesar de parecer importante o grande número de Conselhos Comunitários termina por 

ser uma forma explícita de fragmentação do poder popular.  

Em seguida, vêm os grupos de Jovens e os de Cultura. Estes últimos são um 

elemento novo na organização da sociedade da Zona Norte, pois nascem em função de grupos 

de quadrilhas estilizadas. Então, para conquistar do poder público patrocínio para o seu 

material, termina por se constituir enquanto entidade social. Reunindo os grupos de Jovens e 

Culturais aos de Quadrilhas Tradicional e Estilizada, pois os mesmo se confundem em sua 
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composição, temos um número que ultrapassa o dos Conselhos Comunitários. Eis porque 

afirmamos serem estes tipos de organização uma realidade nova na Zona Norte. 

Já os Clubes de Mães e de Idosos, conseguem ainda se manter na Zona Norte, 

embora perdendo um pouco a sua expressão. Estes têm toda uma tradição de acolhida às mães 

e aos idosos, respectivamente, em seus quadros. E, juntamente com os Conselhos 

Comunitários, sempre fizeram parte da “massa de manobra” que o poder público utiliza para 

legitimar o seu poder no espaço em questão.  

Mas um destaque bastante importante é o dos clubes de futebol, que apresentam 

maior ocorrência dentre as organizações comunitárias. Essa realidade é reveladora das 

precárias opções de lazer que a Zona Norte apresenta.

Por fim, o total das 474 organizações comunitárias hoje é bastante significativo, pois 

esse número representa todo um conjunto de pessoas que estão organizadas em torno de seus 

interesses, de modo a influenciar a produção e o consumo do espaço, fazendo valer nesse 

meio os seus interesses, frente ao processo homogeneizador desencadeado por parte do 

Estado, em função do capital. Ressaltamos que, além das organizações de base apresentadas 

na tabela anterior, existem ainda outras que vêm surgindo na atualidade. Estas são associações 

de comerciantes e profissionais liberais e associações de rádios comunitárias, sobre as quais 

trataremos em momento oportuno. 

No plano político-institucional, a Zona Norte conta hoje com dois representantes no 

Legislativo municipal e estadual – Jorge Araújo Luiz de Medeiros e Luiz Almir Filgueiras 

Magalhães, respectivamente. Ambos são lideranças comunitárias que fizeram de sua atuação  

a base para sua inserção no Poder Legislativo. Resta saber se a eleição destes se deu em 

função de uma legítima atuação política no espaço em questão; e, uma vez no poder, estes 

atuam no sentido de integrar a Zona Norte ao conjunto da cidade do Natal, visando a superar a 
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condição da Zona Norte, que desde a sua formação, traz em si a marca da exclusão social e da 

segregação sócio-espacial. 

São os efeitos de um processo de planejamento urbano e de gestão do território 

homogeneizador e excludente, implementado por parte do Estado, a serviço do capital; o qual 

expande o seu processo de reprodução por meio do crescimento do setor terciário na cidade 

do Natal. Apreendemos esse processo que vem se configurando na Zona Norte, desde o início 

da sua formação à atualidade, pela parceria entre o Estado e o capital, em que um apóia o 

outro, mesmo que ambos disputem poder nesse mesmo espaço, configurando-se um processo 

de formação, o qual é denominado por estudiosos da problemática como uma “arena política 

das elites” – a elite do capital, representada pelos empresários; e a do Estado, representada 

pela classe política, que se apropria da condição de segregação da população, abrangendo-a 

em suas estratégias de controle, em seus discursos e práticas de poder. 

Para fazer frente ao poder homegeneizador do Estado, implementado pelo processo 

de planejamento urbano e de gestão do território, a população cria novas formas de atuação no 

espaço da Zona Norte. Surgem então, novos processos de disputa de poder por parte da 

sociedade, expressos em manifestações culturais, de comunicação e de consumo. Tais 

processos são resultantes da formação de grupos denominados “artísticos”, que congregam 

quadrilhas estilizadas e tradicionais; de associações de rádios comunitárias, que reúnem 

diversas associações para a fundação de um veículo de comunicação; e da realização de feiras 

de exposições de produtos e serviços locais.

Os “Grupos Artísticos” são num total de 38, reunindo quadrilhas estilizadas e 

tradicionais. Estes reúnem jovens no sentido de desenvolver um trabalho cultural, visando a 

concorrer em festivais de quadrilhas juninas, os quais ocorrem tanto em nível de cidade do 

Natal quanto na programação que a Prefeitura do Natal realiza na Zona Norte. Durante quase 

todo o ano, os grupos se encontram, definem a temática da coreografia e procede aos ensaios. 
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Nesse meio, geralmente, surgem parcerias com políticos que “apóiam” a iniciativa dos 

grupos, abrangendo-os como apoiadores do seu projeto político. Estes grupos são apoiados 

quase sempre por vereadores, deputados ou secretários com projeção a cargos eletivos.  

Na ação destes grupos artísticos, identificamos uma contradição. Ao passo que os 

referidos grupos imaginam estar atuando em favor de uma causa significativa, que é a cultura, 

terminam por se tornar cooptados pelo poder público. E a cultura, que poderia ser uma forma 

de expressão da condição de vida dessas pessoas e do seu modo de pensar, passa a ser um 

fator de alienação de grupos sociais. Isso beneficia sobremaneira o grupo dominante, pois 

“patrocinar” iniciativas culturais viabiliza um marketing político inovador a seu favor; e os 

políticos encontram essa possibilidade exatamente em grupos de áreas carentes, que não 

podem custear o seu espetáculo à altura dos demais grupos da cidade do Natal.  

Outra forma de organização que vem mobilizando a sociedade na Zona Norte são as 

associações e/ou fundações que são criadas para pleitear o uso do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária, instituído pelo Ministério das Comunicações pela Lei nº 9.612, de 19 de 

fevereiro de 1998. A partir de então, muitas associações surgiram na Zona Norte, 

congregando diversas entidades, pois as referidas associações de rádios comunitárias só 

conquistam a “outorga”, que é a autorização para a rádio funcionar, se forem representativas 

do conjunto da sociedade. O Artigo IV, parágrafo 1º da Lei de Radiodifusão Comunitária 

esclarece que “É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras 

de radiodifusão comunitária” (BRASIL – MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 1998). 

O Artigo I da referida Lei afirma que  

Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, 
em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, 
outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com 
sede na localidade de prestação do serviço (BRASIL – MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES, 1998). 
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 A partir desta definição, alguns critérios foram estabelecidos, como: a baixa potência 

da emissora, abrangendo uma área restrita da comunidade, apenas 3 (três) quilômetros de raio, 

e o limite do serviço restrito ao atendimento do bairro. Segundo esses critérios, para a Zona 

Norte, o Ministério das Comunicações autorizou apenas duas emissoras – a “FM Litoral 

Norte” e a “Sant’Ana FM”. Outras, aproximadamente 10 emissoras funcionam, só que de 

forma ilegal. Estas emissoras consideradas “ilegais” buscam junto ao referido ministério a sua 

regularização. Enquanto isso, as associações que representam essas rádios comunitárias 

ilegais vão reunindo diversas entidades na luta para obter a outorga para funcionamento. 

 A Lei de Radiodifusão Comunitária estabelece que a programação da emissora se 

volte para a prestação de serviço, a formação da cidadania, a valorização da cultura local e a 

mobilização da comunidade. Assim, abre uma ampla possibilidade de manifestação da 

sociedade civil no sentido de veicular suas idéias, de influenciar modos de pensar e agir em 

práticas políticas. A respeito da programação, estabelece a referida Lei que 

Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões 
sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como 
manifestar idéias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações, 
devendo observar apenas o momento adequado da programação para fazê-lo, 
mediante pedido encaminhado à Direção responsável pela Rádio 
Comunitária (BRASIL – MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 1998).

  Pela concessão deste serviço, o governo federal criou um canal de exercício da 

cidadania para a sociedade civil. Na Zona Norte, este serviço é intensamente explorado, 

indicando a demanda que sua população apresenta no sentido de expressar suas idéias e 

influenciar na disputa de poder no espaço. As duas emissoras autorizadas na área em questão 

operam, perante o Ministério das Comunicações, representando uma coletividade de entidades 

congregadas. Mas na verdade, há uma tendência de representatividade daquela instituição que 

teve a iniciativa de criar a associação, convocando as demais a unirem-se no projeto.  
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 É o caso da Rádio FM Litoral Norte, afiliada à Fundação Augusto Severo, sob o 

comando do Deputado Estadual Luiz Almir; e da Rádio Comunitária Sant’Ana FM, afiliada à 

Associação Rádio Comunitária Sant’Ana FM, cuja iniciativa é da Paróquia de Sant’Ana. 

Sabemos que, para manter-se funcionando de acordo com a Lei da Radiodifusão Comunitária, 

estas emissoras devem respeitar a pluralidade cultural, mas há sempre uma tendência à 

veiculação de idéias por parte da entidade majoritária da associação da emissora. 

Denominamos “majoritária” porque os custos de operação das rádios são cobertos por estas 

instituições que tiveram a iniciativa da criação da emissora. Assim, mesmo direcionando a 

programação para a prestação de serviço à coletividade, as rádios comunitárias terminam 

polarizando a veiculação de idéias defendidas pela entidade que polariza os rumos da 

emissora. Então, o serviço de Radiodifusão Comunitária, que deveria mobilizar toda a 

sociedade na Zona Norte, termina por ser apropriado por esta ou aquela entidade.  

 Apenas o que há de significativo para a mobilização popular no âmbito das rádios 

comunitárias são os demais grupos que se mobilizam para conquistar também a sua 

autorização de funcionamento. Mas, como já assinalamos, uma vez conquistada a outorga, a 

associação fecha-se em torno de seus interesses. Então, esse serviço que poderia mobilizar o 

conjunto da sociedade, o torna ainda mais fragmentado, cria uma disputa interna entre os 

atores representativos da sociedade, causando uma fragilidade destes frente ao poder 

homogeneizador do Estado, consorciado ao capital. 

 Ainda na área de comunicação, identificamos alguns veículos, como os jornais 

impressos; dentre os quais, nos chamaram a atenção dois destes, por serem representativos de 

grupos sociais bastante distintos. O primeiro deles é o informativo “A Voz de Natal”, fundado 

há sete anos pelo líder comunitário Jorge Araújo, atualmente, vereador do Município de 

Natal. O referido informativo já fora “A Voz da Zona Norte”, tendo passado a partir de 2003, 

em seu VI ano, a se denominar “A Voz de Natal”, projetando sua área de influência para toda 
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a cidade do Natal. A Voz de Natal é uma publicação mensal da Associação de Moradores da 

Zona Norte (Amozon), a qual está sob o comando do mandato do vereador Jorge Araújo. Esta 

associação, como tantas outras ligadas a políticos, na Zona Norte, presta serviços 

assistencialistas à população, como por exemplo, atendimento médico e assistência a mães e a 

idosos.

O segundo informativo que despertou nossa atenção é o “Ré-cantar do galo”, de 

iniciativa de um morador do bairro Salinas, à margem da via férrea, o senhor Maurício 

Garcia. Ele se denomina um estudioso da poesia e desenvolve um trabalho de leitura e 

mobilização comunitária nessa área de extrema pobreza na Zona Norte. Nesse sentido, o 

referido líder comunitário fundou a “Biblioteca Criativa do Galo – José Gomes Cardoso”, a 

qual reúne livros usados arrecadados em forma de doações, representando um espaço de 

pesquisa para estudantes carentes da comunidade “O Galo”, no bairro Salinas (Figura 9).

Figura 9 – Biblioteca Criativa do Galo, no bairro Salinas.
Foto: Autora, 2003.

Estabelecendo um paralelo entre esses dois veículos de comunicação impressa,

constatamos a situação de conflito segundo a qual a sociedade se organiza e se apropria do 

espaço. Enquanto o primeiro recebe apoio institucional do mandato de um vereador, com

apresentação de um jornal em formato tablóide – metade do jornal comum –, com 16 páginas, 

colorido, reproduzido em gráfica e assinado por jornalistas; o segundo tem uma apresentação 
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precária: em formato “A4” dobrado ao meio, reproduzido por meio de cópia “xerox”, em 

apenas 4 páginas e sem o acompanhamento de jornalistas.  

 O que há de comum entre ambos é apenas o fato de seus idealizadores se utilizarem 

desse meio de comunicação para exercer o seu papel de ator social no espaço da Zona Norte. 

Ambos os líderes, apesar de posicionados em pólos de poder bastante opostos, tentam 

influenciar a sociedade em foco, ao veicular suas idéias, tentando se estabelecer como 

liderança junto à população. 

 Outra forma de organização recente na Zona Norte são as associações de 

comerciantes e prestadores de serviços. Estas são em número de aproximadamente dez 

associações, reunindo pequenos empresários que tentam exercer sua influência no espaço em 

questão. A forma como estas associações desenvolvem sua ação contribui, a exemplo das 

organizações de base, para a fragmentação do poder local, pois é comum abrangerem apenas 

comerciantes de um ou dois conjuntos habitacionais ou bairros, sem atuar no conjunto do 

espaço da Zona Norte. E mesmo aquelas que se auto-denominam “da Zona Norte”, como a 

Associação dos Comerciantes e Profissionais Autônomos da Zona Norte (Asconort) e a 

Associação dos Comerciantes e Profissionais Liberais da Asa Norte (Ascoplan), têm uma 

atuação restrita, dado o grande número de associações, que são em torno de dez, que 

terminam por disputar entre si, empresas para o seu quadro de sócios. 

 Este tipo de associação de pequenas empresas teve início a partir da segunda metade 

da década de 1990, com o surgimento da Feira de Moda e Negócios da Zona Norte (Fenort), 

sob a organização da Associação de Comerciantes de Natal (Asconat). A razão do surgimento 

dessas associações de empresas foi uma exigência do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do RN (Sebrae-RN), para apoiar a realização das feiras de moda e 

negócios. O Sebrae-RN, percebendo a diversidade de associações de comerciantes e 

prestadores de serviços, sugeriu que estas se reunissem para a realização das feiras.  
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 As referidas associações são marcadas por características de fragmentação e 

efemeridade, e não congregam os pequenos empresários no sentido de exercer uma força 

conjunta no espaço da Zona Norte, frente ao conjunto da cidade do Natal. Essa realidade é 

explicitada nas palavras da presidente da Asconort, Irene Adalgiza Dias, ao dizer: 

Eu fui a fundadora da Fenort, em 1996, se ela tivesse acontecido, seria a 9ª 
Fenort. Então, eu organizei a Fenort até a 4ª; depois, tivemos uns problemas 
porque eu tinha interesses comerciais e o presidente da Asconat era voltado 
para outros interesses; então formamos outra associação e criamos outro 
nome para a feira (DIAS, 2003, informação verbal)7.

 Como vemos, para a então presidente da Asconort, Irene Adalgiza Dias, pareceu 

mais interessante fundar uma nova associação e realizar uma nova feira. É assim que o poder 

local vai perdendo, ao longo da história da Zona Norte, as suas raízes e se enfraquecendo, pela 

fragmentação de poder entre os atores sociais. Atualmente, a feira organizada pela associação 

que deu início a esse tipo de evento, a Fenort, já não mais existe. 

 Com relação à realização de feiras de exposições entre os comerciantes e prestadores 

de serviços da Zona Norte, seu objetivo

É manter a integração dos comerciantes dentro da região, já que o comércio 
é muito disperso, pois tem 3.200 empresas, e não nos conhecemos; e na 
medida em que nós trazemos tudo para um só lugar, todos passam a ser 
conhecidos, a população passa a conhecer os produtos e serviços aqui
(DIAS, 2003, informação verbal). 

 A II Feira de Comércio e Empreendimentos da Zona Norte (Fecern) reuniu 100 

expositores no ano de 2003, dando oportunidade em primeiro lugar, a empresas da Zona 

Norte; e quando sobram estandes é que a organização da feira os disponibiliza para empresas 

de outras áreas da cidade do Natal. Cada empresário investe em média R$ 400,00 

7 Entrevista concedida por Irene Adalgisa Dias, na II Fecern, 2003. 
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(quatrocentos reais) para o aluguel do estande. Este valor é pago em parcelas desde agosto, 

quando a Fecern é lançada, até novembro, quando o evento ocorre. 

Os segmentos de negócios representados na Fecern são diversos: colégios, farmácias,

confecções, lojas de variedades, artesãos, clínicas de estética, lojas de piscinas, entre outros. 

(Figura 10). 

Figura 10 – Comércio (piscinas) e serviços (recepções) na II Fecern, 2003 
Fotos: Autora, 2003.

A referida feira tem uma duração de seis dias, recebendo um público visitante em

torno de 50 mil pessoas, localizando-se sempre no bairro Potengi, o qual é melhor dotado de 

infra-estrutura. A programação da Fecern abrange, além das exposições de produtos, uma

diversidade de apresentações culturais e até shows musicais. Essa abrangência da 

programação segundo Dias (2003), se faz necessário porque 

[...] aqui na Zona Norte a cultura é muito pouca, então nós além de
pensarmos no comércio, pensamos no desenvolvimento geral; então a gente 
faz uma programação cultural, são oito a dez apresentações culturais por 
dia. Fizemos parceria com uma empresa de ônibus, que traz os grupos que 
vão se apresentar. Para essas apresentações, focalizamos também a Zona 
Norte, tudo o que existe de cultura aqui na Zona Norte. Temos também
parceria com a Fundação José Augusto, a Urbana, cada órgão manda a sua
programação para cá e é bem aceita; a população vibra, comparece, gosta
(informação verbal). 
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A Fecern é então uma forma de pequenos empresários exercerem sua influência no 

contexto da Zona Norte, fazendo frente ao comércio da cidade do Natal, o qual ganha cada 

vez mais força, por meio do processo de expansão do setor terciário na cidade. Até mesmo a 

escolha da realização da Fecern ser em novembro, segundo Dias (2003), é uma forma de 

tornar os produtos das empresas da Zona Norte conhecidos, para aquecer as vendas por 

ocasião do período natalino. Com o lema “Aqui se faz negócios”, a Fecern tenta exaltar o 

potencial de empreendedorismo dos micro-empresários da Zona Norte (Figura 11), dessa vez, 

reunidos num evento inovador.

Figura 11 – Anúncio e entrada da Fecern (à esquerda e no alto); Estande de Clínica
                    Estética (abaixo)
Fotos: Autora, 2002 e 2003; Folder: ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DA ZONA NORTE, 2003. 

Outro evento impulsionador dos negócios na Zona Norte é o “Ano Novo Premiado”,

promovido pela Ascoplan, tendo ocorrido pela segunda vez em 2003, premiando os 
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consumidores que compram em empresas localizadas na área em questão. O lema da 

promoção é uma clara disputa de poder frente ao conjunto das empresas da cidade do Natal: 

“Zona Norte compra na Zona Norte”. Para a realização da referida promoção são 

estabelecidas parcerias entre as diversas associações de micro-empresários, a Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Natal, o Sebrae, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o 

Governo do Estado e a Prefeitura de Natal. A reunião de todos estes atores envolvidos indica 

a parceria firmada entre o Estado e o capital, numa nova nuance do processo de gestão do 

território na Zona Norte (Figura 12).

          Figura 12 – Promoção Ano Novo Premiado
          Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA
                      ASA NORTE, 2003

Um resultado significativo do esforço conjunto das associações de comerciantes e 

prestadores de serviços da Zona Norte têm sido os movimentos reivindicativos por segurança 
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junto ao poder público, visto que as suas empresas têm sofrido assaltos constantes. A forma 

mais comum de chamar a atenção do poder público tem sido o fechamento da Avenida Tomaz 

Landim, em Igapó, a qual dá acesso a toda a Zona Norte, bem como aos municípios 

circunvizinhos ao norte da cidade do Natal. Para dar respostas às reivindicações da população, 

o Governo do Estado iniciou o programa “Polícia do Bairro” pela Zona Norte, reconhecendo 

ser esta área da cidade a que requeria, no momento, maior atenção nesse sentido.  

 O governo do RN afirmou, por ocasião da implantação do programa, em dezembro 

de 2003, que “A iniciativa marca o início de uma das mais importantes ações [...] na área da 

segurança pública, começando pela região que reconhecidamente precisa deste serviço de 

policiamento comunitário, participativo e de caráter preventivo” (POLÍCIA..., 2003).  

 Para a implantação do programa Polícia do Bairro, a comunidade necessita de 

mobilização, estabelecendo uma parceria com o poder público, visando ao acompanhamento 

do referido programa. Assim, “As comunidades beneficiadas elegem seu Conselho de 

Segurança (Conseg), em assembléia geral, para atuar com a coordenação do programa [...]”. 

Essa parceria Estado-sociedade indica o interesse do poder público em conquistar a 

legitimação da população assistida, tanto pelo sentimento de satisfação ao serviço pleiteado 

quanto pela participação da sociedade na coordenação do programa, dando um caráter de 

gestão participativa. 

 Por fim, encontramos o “Fórum da Zona Norte”, um movimento composto pelas 

diversas associações presentes no espaço em questão. O Fórum da Zona Norte se reúne a cada 

15 dias para debater problemas como: transportes, segurança, saúde, limpeza urbana, 

empreendedorismo, e infra-estrutura urbana. Cada assunto a ser tratado no encontro seguinte é 

escolhido pelos que se fazem presentes ao Fórum da Zona Norte na ocasião. A partir de então, 

os coordenadores fazem contatos com pessoas e órgãos públicos e privados a quem compete o 

assunto; dentro de mais 15 dias, o fórum se reúne novamente para debater o tema que fora 
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escolhido. Ressaltamos que o referido encontro tem caráter apenas opinativo frente ao poder 

público.

 O Fórum da Zona Norte pode vir a ser uma via para superação do problema da 

fragmentação de poder que apresenta o conjunto das organizações de base. O que falta ao 

referido movimento é uma maior expressão e articulação, pois ainda é pequeno o número de 

organizações de base que se fazem representar nos encontros. Dentre os diversos tipos de 

organizações de base e movimentos surgidos na Zona Norte, o Fórum da Zona Norte é, ao 

nosso ver, o mais significativo, porque se propõe a discutir os problemas do espaço em 

questão como um todo, segundo uma visão de conjunto. 

 Com base no que conseguimos apreender acerca da construção da vida comunitária 

da população da Zona Norte, ao longo de suas três décadas de existência, percebemos que 

mesmo diante do quadro de desarticulação e fragmentação do poder popular, a sociedade vem 

dando passos significativos em suas diversas formas de organizações. Isso porque, a partir das 

urgências que se apresentaram como conseqüência das carências de infra-estrutura e de 

serviços públicos na região, a população foi criando canais novos de diálogo com o poder 

público. Esses canais correspondem às novas formas de organizações de base, sobre as quais 

expusemos anteriormente, que vão além dos Conselhos Comunitários, dos Clubes de Mães e 

de Idosos, legados disponibilizados à população, como forma de cooptá-la.   

 Esta estratégia de cooptação da população da Zona Norte por meio da ação do Estado 

é, ao nosso ver, uma forma de dissimular a precariedade da estrutura de serviços públicos que 

são disponibilizados à população, os quais não atendem às suas demandas. Esse é um ponto 

dos pontos sobre os quais trataremos a seguir. 
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2.3 A Estrutura de serviços e de comércio e as demandas da população 

Como já expusemos anteriormente, a Zona Norte teve sua formação baseada na 

implantação do DIN e na expansão da política habitacional do SFH. Assim, a área em questão 

concentrou um grande contingente populacional, o qual passou a requerer, cada vez mais, 

bens de consumo e serviços. Com o decorrer do tempo, as necessidades de comércio e de 

serviços da população da Zona Norte, que eram buscadas quase sempre em outras áreas mais 

dinâmicas da cidade do Natal, passaram a ser oferecidas na própria Zona Norte, muitas vezes, 

como forma de sobrevivência da população, fazendo surgir um conjunto de microempresas de 

comércio e de serviços. Identificamos também nessa simples estrutura de comércio e de 

serviços, representada por micro-empresas, a estratégia de reprodução do capital, expandindo-

se no espaço em questão. Paralelo à estrutura de serviços privados e de comércio, surgem e se 

ampliam os serviços públicos, como: saúde, segurança e educação.  

Iniciamos a análise pelos serviços públicos, os quais têm sua distribuição entre os 

bairros da Zona Norte demonstrada na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Serviços públicos na Zona Norte

BAIRROSSERVIÇOS
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Educação 

Creche municipal 6 1 1 4 3 2 2 19

Escola municipal 7 4 4 5 4 1 0 25

Escola estadual 11 1 2 8 2 2 0 26

Biblioteca pública 1 0 0 0 0 0 0 1

Universidade estadual 1 0 0 0 0 0 0 1

Saúde

Centro de saúde 4 1 2 2 2 2 0 13

Centro clínico 1 0 0 0 0 0 0 1

Centro de zoonozes 1 0 0 0 0 0 0 1

Clínica odontológica 1 0 1 0 0 0 0 2

Hospital estadual 1 1 0 0 0 0 0 2

Covisa 1 0 0 0 0 0 0 1

Segurança/justiça/cidadania

Delegacia 3 0 0 0 1 1 0 5

Fórum distrital 1 0 0 0 0 0 0 1

Procom 1 0 0 0 0 0 0 1

Conselho tutelar 1 0 0 0 0 0 0 1

Casa da cidadania 1 0 0 0 0 0 0 1

Central do cidadão 1 0 0 0 0 0 0 1

Previdência social 1 0 0 0 0 0 0 1

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b; Pesquisa de 
campo, 2003. 

Analisando os dados da tabela, identificamos uma concentração de serviços públicos 

no bairro Potengi, frente ao demais. Apenas nos setores de saúde e educação, todos os bairros 

da Zona Norte estão contemplados com estes serviços, embora de forma desigual quanto ao 

número e quanto à relação oferta/demanda, em especial, no setor de educação. 

Quanto ao atendimento em educação infantil, a Zona Norte conta com 19 creches 

municipais, de um total de 54 na cidade do Natal, concentrando então 35% destas. Chamou-

nos a atenção o significativo número de creches na Zona Norte porque, ao compararmos com 

as demais regiões administrativas, percebemos situação semelhante em relação à Zona Oeste, 

que tem 18 creches municipais; enquanto que as demais regiões – Sul e Leste – cada uma têm 
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apenas 9 creches. Esse dado é revelador do perfil de baixa renda da população da Zona Norte, 

semelhante ao da população da Zona Oeste, e díspar em relação à Zona Sul e à Zona Leste. 

Assim, tanto mais carente é a região da cidade, maior é a oferta do serviço de creches, visto 

que este atende a necessidades que vão além do aspecto educacional. As referidas creches 

atendem a crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, cujos pais são carentes ou têm jornada de 

trabalho durante o dia. Nelas, as crianças têm atendimento em educação, alimentação e 

serviço médico; este último, numa parceria com os centros de saúde. 

A rede municipal de ensino atende desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental 

II, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para os níveis de Ensino Fundamental I e 

II, tendo 25 escolas, com 275 salas de aula, abrangendo aproximadamente 8.250 alunos, com 

uma média de 30 alunos por sala.  

Enquanto que a rede estadual abrange os níveis da Educação Infantil ao Ensino 

Médio, contando com 26 escolas, num total de 323 salas de aula, atendendo aproximadamente 

9.690 alunos, com uma média aproximada de 30 alunos por sala de aula.  

Considerando-se a estrutura do serviço público de educação nas esferas municipal e 

estadual, no que se refere à Educação Básica – da Educação Infantil ao Ensino Médio –, 

constatamos uma situação de ineficiência, pois deixa de atender em muito à demanda por 

vagas nas escolas.

Iniciamos a análise deste serviço, expondo o número de escolas públicas instaladas 

nos bairros da Zona Norte (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Distribuição de escolas públicas entre os bairros da Zona Norte

BAIRROS
REDE

Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Municipal 13 4 6 9 5 5 1 43

Estadual 11 1 2 8 2 2 0 26

Total públicas/bairro 24 5 8 17 7 7 1 69

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Conforme vimos demonstrando em relação à distribuição eqüitativa dos 

equipamentos urbanos e serviços públicos entre os bairros da Zona Norte, em mais este 

serviço, a disparidade se faz presente. Vejamos: enquanto o bairro Potengi tem 24 escolas 

públicas; o segundo, Lagoa Azul, apenas 17 escolas; e os demais ficam muito aquém deste 

número. Isso em termos percentuais significa uma diferença de 18% do primeiro em relação 

ao segundo. Enquanto que os demais nem se aproximam do bairro Potengi em número de 

escolas públicas.

  Quando analisamos a situação do atendimento do serviço de educação na Zona Norte 

em número de vagas, numa relação oferta/demanda, utilizamos como parâmetro a estrutura 

etária da população, a qual vai revelar a demanda por esse serviço (Tabela 17). 

Tabela 17 - Estrutura etária da população da Zona Norte

POPULAÇÃO
FAIXA ETÁRIA 

ABSOLUTA RELATIVA (%)

0-04 anos 26.103 11

05-09 anos 25.831 11

10-19 anos 54.073 21

20-29 anos 45.325 18

30-39 anos 40.601 17

40-49 anos 25.991 11

50-59 anos 14.004 6

60 anos ou + 12.715 5

Total 244.743 100

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.
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Os dados da tabela citada nos mostram que o contingente populacional entre 05 a 19 

anos, que corresponde às pessoas em idade escolar – da Educação Infantil ao Ensino Médio –, 

ressalvando-se as margens de diferença no início e no final desta faixa etária, pois a Educação 

Básica corresponde, na verdade, à faixa etária entre 06 a 17 anos. Entretanto, os dados que 

nos foram disponibilizados não permitiram organizá-los em faixas etárias mais flexíveis, o 

que possibilitaria uma análise mais real com relação aos serviços sobre os quais pretendemos

nos deter a partir das faixas etárias da população da Zona Norte.

A faixa etária em foco – 05 a 19 anos – corresponde aos níveis constituintes da 

formação básica, portanto, um dever do Estado para com os cidadãos. Esse contingente forma

uma demanda de 80.004 pessoas em idade escolar, quando são oferecidas apenas 17.190 

vagas nas escolas da rede pública de ensino – municipal e estadual. Um déficit, portanto, de 

62.814 vagas; o que em termos percentuais, a relação oferta/demanda fica assim representada 

(Gráfico 5):

18%

82%

Oferta

Demanda

Gráfico 5 - Oferta/demanda no setor público de educação na Zona Norte 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b. 

O gráfico deixa evidente o flagrante descompasso do planejamento por parte Estado 

no sentido de atender às demandas da população. Pois a carência de vagas nas escolas 
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públicas da Zona Norte, face ao contingente populacional, é de 82%; e a essa “lacuna” 

deixada pelo serviço público, corresponde à oportunidade de mercado gerada para o setor 

privado expandir-se, criando um número cada vez maior de escolas, tentando abarcar a 

demanda reprimida.

Enquanto são ofertadas pelas escolas públicas da Zona Norte 17.190 vagas, o setor 

privado abrange 10.860; respectivamente, 61% e 39% (Gráfico 6). 

61%

39%
Público

Privado

Gráfico 6 - Composição do setor público/privado de educação na Zona Norte 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b

Esta situação, mais uma vez, é um indicativo da posição de negligência por parte do 

Estado, deixando uma via aberta ao capital, para se expandir sobre as carências da população, 

uma nítida ação do planejamento urbano por parte do Estado, consorciado aos interesses do 

capital. Sendo esse mesmo Estado a proclamar a obrigatoriedade de sua parte e da parte da 

família, assistir a criança e o adolescente no serviço de educação. Sobre esse assunto, assim

versa a Constituição Federal de 1988, no seu Capítulo VII, Artigo 227: “É dever da família,

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, [...] o 

direito à educação [...]” (BRASIL – CONSTITUIÇÃO DA RAPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL (1988), 1995). 
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Diante da carência de vagas no setor público de educação, as alternativas que restam 

aos pais são: deslocar seus filhos para outras áreas da cidade do Natal, o que requer maiores 

custos com educação, acrescentando-se a isso as dificuldades de acesso geradas pelos 

problemas do sistema de transportes coletivos urbanos; uma segunda alternativa é procurar a 

escola privada, sobrecarregando o orçamento familiar, visto que a população da Zona Norte 

apresenta-se como de baixa renda.  

O problema da escassez de vagas nas escolas públicas recai, além do conjunto da 

Zona Norte, sobre alguns bairros; a exemplo dos demais serviços, a realidade se agrava 

quando comparamos a distribuição do serviço público de educação entre os bairros que 

compõem a Zona Norte (Tabela 18). 

Tabela 18 - Distribuição de vagas nas escolas públicas entre os bairros da Zona Norte

VAGASOFERTA/DEMANDA
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Oferta/bairro 7.050 1.410 1.860 4.410 1.470 930 60 17.190

Demanda/bairro 17.126 18.729 8.654 17.185 13.970 4.005 335 80.004

População/bairro 56.259 56.522 27.032 50.413 42.130 11.504 883 244.743

Pop. Rel. de 5-19 anos/bairro(%) 30,44 33,14 32,02 34,09 33,17 34,81 37,94 -

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b

 Como podemos perceber, existe uma irregular distribuição de vagas nas escolas 

públicas entre os bairros da Zona Norte. Comparando-se os três bairros com maiores 

demandas: Nossa Senhora da Apresentação (18.729); Lagoa Azul (17.185); e Potengi 

(17.126), apesar de se apresentarem equiparados na demanda, em muito diferem quanto à 

oferta, que é respectivamente: 1.410, 4.410 e 7.050 vagas. Considerando-se ainda que os dois 

primeiros bairros têm uma população relativa na faixa etária a ser atendida entre 33 a 34% e 

que o último tem apenas 30,44% nessa faixa etária. Os demais bairros ficam em situação 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 142

ainda mais precária nessa distribuição. Mais uma vez, manifesta-se a concentração de serviços 

disponibilizados no bairro Potengi, em detrimento dos demais.  

Salientamos ainda que a desigualdade de atenção por parte do poder público às 

demandas entre os bairros da Zona Norte se aprofunda, por ser a população do bairro Potengi 

detentora de melhor condição de renda, a qual apresenta um rendimento médio mensal de 3 a 

4 Salários Mínimos mensais; enquanto nos demais bairros, a população apresenta renda média 

mensal em torno de 2 a 3 Salários Mínimos mensais (NATAL – SECRETARIA ESPECIAL 

DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003a, p. 29). Essa condição de maior renda da 

população do bairro Potengi propicia uma maior presença de escolas privadas tanto em 

número quanto na concentração de escolas de maior porte, principalmente, as filiais das redes 

de ensino da cidade do Natal, que se deslocam para a região.  

Essa disparidade na distribuição de serviços educacionais da rede pública entre os 

bairros da Zona Norte é apontada pela coordenadora pedagógica da Escola Municipal 

Terezinha Paulino de Lima, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, Antonia Salete da 

Silva Pereira: “[...] enquanto sobram vagas nas escolas do bairro Potengi, nos demais 

bairros, há escassez. Isso porque, no bairro Potengi, a população dispõe do acesso às escolas 

privadas tanto da Zona Norte quanto de outras partes da cidade, por ter uma melhor renda”

(PEREIRA, 2003, informação verbal)8. Essa irregular distribuição do serviço público de 

educação entre os bairros da Zona Norte pode ser melhor visualizada por meio do Gráfico 7: 

8 Entrevista concedida por Antonia Salete da Silva Pereira, em julho de 2003. 
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Gráfico 7 - Distribuição de vagas nas escolas públicas entre os bairros da Zona Norte 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b 

Ainda na esfera pública estadual, a Zona Norte conta com um Campus Avançado da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), instalada desde o ano de 2002, 

oferecendo os cursos de Direito, Turismo e Ciências da Computação, com aproximadamente

200 alunos, sendo que apenas 20% destes moram na Zona Norte. Há perspectiva da 

implantação do Programa de Formação Especial para professores do Ensino Básico, nas áreas 

de Biologia, Pedagogia, Matemática e Física, atendendo à demanda do quadro de professores 

das escolas públicas estaduais da Zona Norte e de Ceará-Mirim. Está prevista também a 

implantação de um Curso de Especialização em Pedagogia e de Extensão em Língua 

Portuguesa, ambos para professores exclusivamente da Zona Note.

A Uern funciona com 6 turmas, nos turnos matutino e noturno, nas instalações da 

Biblioteca Pública José Américo de Oliveira, no Santarém, por não dispor ainda de sede 

própria. A sede da referida universidade está em construção, mas teve sua obra embargada,
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por estar sendo construída em terreno cuja doação fora feita de forma irregular por parte do 

Conselho Comunitário do Santarém (Pesquisa de Campo, 2004). 

A Biblioteca Pública José Américo de Oliveira é também outro serviço de importante

significado para a população da Zona Norte, pois funciona integrada ao Centro Cultural do 

mesmo nome, o qual dispõe de auditório, salão para exposições, oficinas de música, teatro e 

jograis, projeção de filmes, entre outros. O acervo da biblioteca é de 30 mil livros, os quais 

ainda não estão em condições de empréstimo, mas atende aos leitores no local, com

aproximadamente 450 visitas ao dia, nos três turnos (Figura 13).

Figura 13 - Biblioteca Pública da Zona Norte, bairro Potengi. 
Fotos: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b; Autora, 2003. 

No que diz respeito aos serviços de saúde, há uma regular distribuição de Centros de 

Saúde Municipais entre os bairros da Zona Norte. São 13 ao todo, atendendo em média 6.700 

pacientes por dia, nos diversos procedimentos, tais como: prevenção, visitas domiciliares por 

agentes de saúde, consultas e exames específicos, atendimento odontológico, terapia de grupo, 

entre outros. Apenas o bairro Salinas não dispõe de Centro de Saúde, o que é preocupante, 

visto que é o bairro mais carente da Zona Norte, ficando a população do referido bairro 

dependente do atendimento no bairro de Igapó e adjacências (NATAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2003). 
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 Ainda na esfera municipal, a Zona Norte conta com o Centro Clínico, que tem a 

função da realização de exames (laboratório central) e controle de epidemiologias; o Centro 

de Zoonoses, que faz o controle de doenças causadas por animais; clínicas odontológicas; 

centro de apoio psico-social; e a Covisa, que faz o controle sanitário dos estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços (Pesquisa de Campo, 2003). 

 No plano estadual, a Zona Norte conta com dois hospitais, um dos quais tem 

atendimento exclusivamente pediátrico, de 0 a 14 anos – Hospital Pediátrico Maria Alice 

Fernandes. Este atende em média 270 pacientes por dia, abrangendo desde o atendimento de 

urgência, a consultas com hora marcada, cirurgias, exames laboratoriais e específicos, entre 

outros. O referido hospital foi inaugurado em 1999, contando com 77 leitos em enfermaria, 6 

leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 1 centro cirúrgico. O referido hospital conta 

com o atendimento em sete especialidades médicas.  

 Salientamos que o Hospital Maria Alice Fernandes não atende exclusivamente à 

população da Zona Norte, apenas localiza-se nela; e por sua localização ser próxima aos 

municípios de São Gonçalo do Amarante e de Extremoz, com saída para Ceará-Mirim e 

adjacências, atende a esses e demais municípios. Mas as informações colhidas junto ao 

referido hospital nos dão conta de que a maioria da clientela é da Zona Norte (Pesquisa de 

Campo, 2003). 

 Outro equipamento de saúde de grande referência na Zona Norte é o Hospital Doutor 

José Pedro Bezerra – “Hospital Santa Catarina” – que atende em média 3.400 pacientes ao 

dia, desde o atendimento de urgência, a consultas específicas, cirurgias, exames laboratoriais 

e específicos, partos, entre outros. O referido hospital conta com 131 leitos em enfermarias, 

24 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 2 centros cirúrgicos. O atendimento do 

hospital abrange todas as faixas etárias, em 28 especialidades médicas e 09 paramédicas 

(fisioterapia, fonoaudiologia, assitência social etc). A clientela do referido hospital é bastante 
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diversificada quanto à origem, mas é formada, em sua maioria, pela população da Zona Norte 

(Pesquisa de Campo, 2003).

 Somando-se o atendimento desses dois segmentos públicos de saúde – os centros e os 

hospitais –, temos um total de aproximadamente 10.300 atendimentos ao dia. Mas a análise da 

qualidade do serviço de saúde na Zona norte, segundo esse parâmetro atendimento/dia nos foi 

desaconselhado por parte de gestores da Secretaria Estadual de Saúde, visto que há uma 

grande mobilidade dos médicos entre as unidades de saúde, o que resultaria num cálculo 

impreciso. Outro parâmetro seria a razão médico/número de habitantes, mas igualmente 

tornou-se inviável a análise, pelo mesmo motivo anteriormente apresentado. Optamos então 

pelo parâmetro disponibilidade de leitos/habitantes, que no caso da Zona Norte, a 

disponibilidade de leitos hospitalares em geral, nos dois hospitais locais é de 238 leitos. 

Estabelecendo-se uma relação leito/população, resulta numa razão média de 1 leito para cada 

1.000 habitantes, ficando abaixo do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é 

de 2 leitos por cada 1.000 habitantes (BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

 Outros serviços públicos compõem o quadro de atendimento à população da Zona 

Norte, na área de segurança, justiça, cidadania e seguridade social. São 5 delegacias, 3 das 

quais, especializadas: de furtos de veículos, de roubos e furtos e de defesa da mulher e 

minorias – inaugurada recentemente, em novembro de 2003. Há também o serviço “Polícia do 

Bairro”, que vem sendo implantado na cidade do Natal. 

 Já a Penitenciária João Chaves, apesar de se apresentar como integrante do quadro 

“segurança” na Zona Norte, tem pouco significado para a região, pois não é propriamente um 

serviço à população. Apenas a referida penitenciária foi instalada na Zona Norte quando esta 

ainda nem fazia parte do tecido urbano da cidade do Natal. Tendo sido motivada a sua 

instalação exatamente por essa condição que a área apresentava: não ter residências no seu 

entorno. Mas a política habitacional se expandiu, e hoje a área adjacente à penitenciária é 
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tomada de residências. Tal fato é pouco agradável para a população circundante, ocasionando 

constantes reclamações desta, pela falta de segurança que a presença da penitenciária 

representa, em especial, quando há fuga de detentos. Nesse sentido, vereadores de Natal, por 

ocasião da realização do “Programa Câmara nos Bairros”, em 2003, na Zona Norte, 

defenderam a retirada da penitenciária, propondo a reabilitação de suas instalações para um 

shopping center, como opção de lazer (VEREADORES..., 2003).

Na área da cidadania, foram instaladas na Zona Norte, a Central do Cidadão e a Casa 

da Cidadania. A primeira em novembro de 1997, no governo de Garibaldi Alves Filho. O 

objetivo do referido órgão, segundo o gerente da Central do Cidadão Zona Norte, João Galvão 

“É reunir órgãos das esferas municipal, estadual, federal e privada, criando uma estrutura 

de melhoria no atendimento à população, minimizando a burocracia” (GALVÃO, 2003, 

informação verbal)9. A Central do Cidadão Zona Norte conta com os seguintes serviços 

(Tabela 19):

9 Entrevista concedida por João Galvão, em outubro de 2003. 
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Tabela 19 - Central do Cidadão – serviços prestados/atendimento média diário na Zona Norte

ÓRGÃO/ATENDIMENTO QUANTIDADE

Banco do cidadão 405

Caern 41

Terminal Banco Brasil 64

Correios/CPF 2

Cosern 91

Datanorte 43

Receita/isento 8 

Detran 262

DRT/carteira de trabalho 55

Foto/cópia 218

Itep/identidade, outros 91

Semut/impostos municipais 19 

Set/impostos estaduais 58 

Sine/emprego 160

Telemar 77

TRE/título de eleitor 97 

Total atendimentos/dia 1.691

Fonte: RN – SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA, 2003

 Apesar do número de atendimentos realizados por dia, ainda há uma demanda 

reprimida na Zona Norte, em especial, no entorno da Avenida Tomaz Landim (GALVÃO, 

2003). Diante desse fato, planos já apontam para a instalação de uma segunda Central do 

Cidadão na Zona Norte, próximo à Avenida Tomaz Landim. Pois há uma evasão de 

população para outras centrais, em função também da dificuldade de acesso à atual – as 

pessoas da área em foco necessitam de dois transportes coletivos para chegarem ao local. 

Então, nas palavras de Galvão (2003), “[...] a Central da Zona Norte perde de atender a essa 

população” (informação verbal). 

 A Casa da Cidadania, que igualmente à Central do Cidadão, disponibiliza serviços 

públicos e privados à população, comportando atualmente um posto da Procuradoria de 

Defesa do Consumidor (Procon) e outro posto de pagamentos diversos. A Casa da Cidadania 

atende, em média, 145 pessoas ao dia; dentre as quais, além dos pagamentos diversos que são 
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efetuados no posto privado, no Procon, as maiores incidências de atendimento se referem a 

reclamações contra os serviços de água, luz e telefonia (Pesquisa de Campo, 2003).

O Conselho Tutelar é outro serviço público que foi recentemente instalado na Zona 

Norte, prestando-se ao atendimento e à proteção do menor. O referido órgão funciona com o 

atendimento às famílias de crianças e adolescentes em situação de risco, tanto por denúncia 

anônima, via telefone, quanto em sua sede no bairro Potengi.

 A Zona Norte conta também com um posto do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), o qual foi instalado em novembro de 1999, atendendo à população nos 

serviços de aposentadoria, salário maternidade, pensão e amparo assistencial. A tendência 

atual do referido órgão é abrir um posto completo, dotado de assistência social e perícia 

médica (Pesquisa de Campo, 2003). 

 Na esfera da justiça, o Fórum Distrital Varella Barca, inaugurado desde o ano de 

2000, atende à população por meio de 2 Varas de Família, 4 Varas Criminais e do Juizado 

Especial Cível e Criminal. São realizados aproximadamente 400 atendimentos ao dia, razão 

pela qual foi criado o referido fórum, sendo o primeiro na cidade do Natal.  

 Concluindo nossa análise acerca dos serviços públicos disponibilizados na Zona 

Norte, constatamos que estes não atendem às demandas da população, fazendo com que esta 

se desloque diariamente para outras áreas que concentram tais serviços na cidade do Natal. 

Assim, é como se a Zona Norte não fizesse parte da vida urbana de Natal, estabelecendo 

relação semelhante a dos municípios do interior do estado, ao deslocar-se para o centro da 

cidade para obter o atendimento que lhe falta.  

 Esse quadro é resultado do processo de formação da Zona Norte. Políticas 

habitacionais foram planejadas para a alocação de população na área em questão, mas esta 

não foi vista como um espaço de vivência para essa mesma população. Eis porque, só após 

aproximadamente 25 anos de sua criação – segunda metade da década de 1990 –, é que 
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atividades econômicas começaram a ganhar lugar na Zona Norte, gerando uma nova dinâmica 

sócio-espacial, fazendo com que a referida área deixasse de ser apenas um espaço residencial, 

passando a ser ocupado por atividades econômicas e serviços públicos. Esse é o ponto sobre o 

qual nos deteremos em seguida: a nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte. 

 Ressaltamos que essa nova dinâmica sócio-espacial vem sendo desenvolvida por 

parte do setor privado, propiciando o processo de reprodução do capital, portanto. Mais ainda: 

tal processo vem sendo apoiado pelo Estado, por meio da realização de benfeitorias urbanas, 

as quais serão explicitadas mais adiante. Tal fato, no nosso entendimento, aponta que o 

processo de planejamento urbano e de gestão do território desenvolvido na Zona Norte tem o 

espaço como suporte para a sua realização, e correspondente reprodução do poder e do 

capital.

Atualmente, a Zona Norte apresenta uma dinâmica sócio-espacial que expressa 

novos mecanismos na produção-apropriação do seu espaço. Esse fato, ao nosso ver, indica 

uma provável inserção da referida área no processo de (re)produção sócio-espacial da cidade 

do Natal, por meio de novas atividades econômicas que se conformam no espaço em questão. 

E estas, além de conferir uma certa dinâmica sócio-espacial, produz uma nova configuração 

territorial. Entretanto, podemos perceber que mesmo assim, o espaço em questão se mantém 

num quadro sócio-espacial de segregação e de exclusão social, face aos serviços públicos 

disponibilizados, que são insuficientes; as benfeitorias urbanas, que “chegam” de forma 

tardia; e ainda a estrutura privada de serviços e de comércio, que não atende às demandas da 

população.

A nova dinâmica sócio-espacial teve início a partir da segunda metade da década de 

1990, quando empresas de bens e serviços passaram a se deslocar de outras áreas da cidade, 

instalando suas filiais na área em questão, sinalizando com um processo de criação de uma 

nova espacialidade no espaço urbano de Natal, abrangendo dessa vez a Zona Norte. 
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Tal processo, no nosso entendimento, se dá como uma “periferização das atividades 

terciárias”, ou seja, uma incorporação retardatária da “periferia pobre” do tecido urbano da 

cidade do Natal ao seu circuito produtivo – no caso, a Zona Norte –, a qual comporta estratos 

sociais de baixa renda. Essa população, mesmo diante da condição marginal no processo 

produtivo, entra neste, por meio da periferização do terciário na cidade do Natal, ora como 

parcela consumidora – dependendo dos bens e serviços que lhes são oferecidos –, ora como 

força de trabalho – seja para as empresas locais ou para as empresas do conjunto da cidade, as 

quais absorvem o maior volume de força de trabalho disponível na Zona Norte. 

Essa nova dinâmica sócio-espacial se faz diferenciando, em nome da 

homogeneização; e segregando, em nome da inclusão. Isso porque, para abranger todo o 

conjunto do espaço urbano de Natal, o capital se projeta dessa vez sobre a Zona Norte, dando-

lhe assim uma feição de inclusão, de homogeneidade junto ao contexto urbano-espacial 

natalense; ao passo que essa “inclusão” vem se dando de forma tardia, frente ao conjunto da 

cidade do Natal, configurando-se como um processo de segregação sócio-espacial, o qual 

consiste, principalmente, na diferenciação entre porções distintas do espaço, pois para a área 

em questão, migram as empresas de pequeno porte, os serviços menos complexos e os 

eventos já desenvolvidos há bastante tempo em outras áreas da cidade. Ressaltamos que, 

mesmo internamente à Zona Norte, a segregação se faz perceber, pois a nova dinâmica se 

concentra nos bairros Potengi e Igapó, ficando os demais de fora desse novo processo.  

O processo da nova dinâmica sócio-espacial é muito mais profundo que o discurso já 

bastante propalado da segregação, pois é fruto do planejamento urbano e da gestão do 

território, que têm sua repercussão explicitada por práticas de exclusão social e segregação 

sócio-espacial, as quais, aparentemente promissoras do “novo” trazem em si interesses que 

não se coadunam ao real desenvolvimento da região.  
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Por esse processo, o espaço da Zona Norte vem perdendo a sua característica de 

espaço apenas residencial, podendo já ser caracterizado igualmente como espaço econômico. 

Sua população, também, vem deixando de ser apenas mão-de-obra em potencial para o 

mercado de trabalho da cidade do Natal, e vem assumindo um perfil de mercado consumidor 

de bens e de serviços disponibilizados por meio desse dinamismo econômico. Tal fato nos 

induz a uma reflexão acerca da Zona Norte como espaço promissor para novos processos que 

vêm se desencadeando na cidade do Natal, tendo a área em questão, amplas possibilidades de 

ser incorporada a tais processos. A permanência de empresas no espaço da Zona Norte aponta 

para um perfil de consumo em potencial por parte da população local. Essa tendência vem 

garantindo que bens e serviços instalados na Zona Norte mantenham o seu fluxo normal de 

circulação, já que antes observávamos uma constante instalação e posterior retirada das 

empresas, porque o consumo não era efetivado. 

Para entendermos melhor as transformações sócio-espaciais da Zona Norte, do início 

da sua formação à atualidade, cumpre-nos expor a evolução do número de empresas 

registradas a cada ano, conforme o Gráfico 8.  
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   Gráfico 8 - Zona Norte: evolução do número de empresas, 1970-2003 
   Fonte: NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 2004; SERVIÇO

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN, 2003.

Pelo exposta na tabela, percebemos que o período a partir do qual identificamos em

nosso estudo uma nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte – 1995 – apresenta um grande 

salto no número de empresas que surgiram na área no espaço em questão. 

O setor econômico da Zona Norte resulta hoje numa concentração das atividades 

econômicas no setor terciário, expressa pela distribuição do número de empresas em cada um

dos setores da economia, sendo 3.024 empresas de comércio, 2.428 empresas prestadoras de 

serviços e 330 indústrias (Gráfico 9). 
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 Gráfico 9 - Atividades econômicas na Zona Norte 
 Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b

Como podemos constatar a partir dos dados expostos no gráfico, há uma

predominância do comércio sobre as demais atividades econômicas da Zona Norte, com 52%; 

enquanto os serviços concentram 42% dessas atividades; e a indústria, apenas 6%.

A concentração de população foi tão intensa na Zona Norte que, associada ao 

distanciamento geográfico da região em relação ao centro da cidade, requereu o surgimento e 

a expansão dos setores de comércio e de serviços para atender às necessidades de consumo

desta população. 

Num primeiro momento, tais atividades foram instaladas informalmente, como uma

via para a complementação da renda familiar, muitas vezes ocupando o espaço da residência. 

Mas à medida que o tempo decorreu, essas atividades foram ganhando forma legal, e 

empresas passaram a ser criadas. Atualmente, a Zona Norte conta com um total de total de 

5.782 empresas.

Tratando-se da distribuição dessas atividades entre os bairros da Zona Norte, a 

situação é a que expressa a Tabela 20: 
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Tabela 20 - Distribuição das atividades econômicas entre os bairros da Zona Norte

BAIRROS TOTAL ZNNATUREZA
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas ABSOLUTO RELATIVO

Indústria 88 92 58 44 44 4 0 330 6%

Comércio 917 752 470 441 373 65 6 3.024 52%

Serviços 815 481 378 424 278 48 4 2.428 42%

Total 1.820 1.325 906 909 695 117 10 5.782 100%

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b

Fica claro, segundo os dados, que os bairros Igapó e Potengi são detentores dessas 

atividades, considerando-se as empresas de maior porte. Enquanto que o bairro Nossa 

Senhora da Apresentação se traduz num prolongamento do que ocorre no bairro Igapó, 

mesmo porque a Avenida Tomaz Landim, que concentra certo dinamismo espacial, margeia

esse bairro. Ainda destacamos a participação dos bairros Lagoa Azul e Pajuçara, na 

concentração dessas atividades. 

Tomando como referência as atividades econômicas de maneira específica, a sua 

distribuição por bairro é bastante desigual. Para a análise dessas no espaço da Zona Norte, 

iniciamos pelas indústrias, as quais estão assim distribuídas (Gráfico 10):
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  Gráfico 10 - Indústrias por bairro na Zona Norte 
   Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b
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Conforme demonstramos no gráfico, as indústrias mantêm a sua localização inicial – 

quando da implantação do DIN –, concentrando-se ainda hoje no entorno dos bairros Nossa 

Senhora da Apresentação e Igapó, respectivamente, em Extremoz e em São Gonçalo do 

Amarante.   

Os tipos de indústrias instaladas na Zona Norte são os seguintes, conforme nomeados 

na Tabela 21: 

Tabela 21 - Indústrias por bairro na Zona Norte

QUANTIDADETIPO
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Alimentos 7 5 5 1 1 1 0 20

Auto-peças/motociclo 1 0 2 2 0 0 0 5

Ferramentas 3 2 6 1 0 0 0 12

Gráfica/serigrafia 0 2 3 0 0 0 0 5

Máquinas e equipamentos 2 1 1 0 0 0 0 4

Material construção 2 8 2 0 2 0 0 14

Móveis/util. Domésticas 24 43 15 18 11 0 0 111

Ótica/relojoaria 1 0 0 0 0 0 0 1

Panificação 33 15 14 20 26 3 0 111

Produtos veterinários 2 0 0 0 0 0 0 2

Confecção/têxtil 13 16 10 2 4 0 0 45

Total por bairro 88 92 58 44 44 4 0 330

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Em quantidade, destacam-se as indústrias de móveis e de panificação. Mas os tipos 

de indústrias bastante significativos na produção do espaço são os segmentos de confecção e 

têxtil, tanto pela sua contribuição na formação do espaço, desde o início, quanto pela 

quantidade de mão-de-obra que emprega, sendo representada por aproximadamente, 3.360 

postos de trabalho no DIN, ocupados, predominantemente, pela população da Zona Norte 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003; 

Pesquisa de Campo, 2003). 
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No que diz respeito à atividade comercial, é possível constatar que há uma maior

concentração nos bairros Potengi e Nossa Senhora da Apresentação, conforme o Gráfico 11. 
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 Gráfico 11 - Comércio por bairro na Zona Norte 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Quanto aos tipos de comércio e sua distribuição por bairros, sua situação fica assim

configurada na Tabela 22, a seguir: 
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Tabela 22 - Comércio por bairro na Zona Norte

QUANTIDADETIPO
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Alimentos 324 328 172 235 175 33 3 1.270

Auto-peças/motociclo 29 22 12 6 4 1 0 74

Bancas/cigarreiras 141 62 38 29 37 2 1 310

Bares/restaurantes 10 36 6 0 0 1 0 53

Distribuidora 55 69 40 30 17 4 1 216

Eletro-eletrônico 4 3 4 2 1 0 0 14

Esportivo 1 0 2 0 1 0 0 4

Estética/beleza 0 2 0 0 0 0 0 2

Farmárcias 32 12 16 7 12 3 0 82

Ferragens/ferramentas 1 0 4 0 0 0 0 5

Funerária/floricultura 7 0 0 0 0 0 0 7

Jogos/entretenimento 0 2 0 0 0 0 0 2

Livraria/papelaria 7 1 7 0 0 0 0 15

Máquinas/equipamentos 1 2 7 0 0 1 0 11

Material construção 46 53 32 25 33 5 0 194

Miudeza/variedade 112 57 51 45 43 3 1 312

Móveis 17 13 17 11 8 0 0 66

Ótica/relojoaria 4 0 6 0 0 0 0 10

Padaria/conveniência 18 31 7 6 5 1 0 68

Postos combustíveis 5 3 6 2 1 2 0 19

Produtos veterinários 23 18 11 14 15 3 0 84

Revenda motos/veículos 2 0 0 0 0 0 0 2

Serigrafia/reprografia 1 2 0 0 0 0 0 3

Telefonia 3 0 0 0 0 0 0 3

Utilidades domésticas 5 1 3 0 1 0 0 10

Vestuário/acessórios 69 35 29 29 20 6 0 188

Total 917 752 470 441 373 65 6 3.024

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

 Como podemos perceber a partir da situação da tabela exposta, dentre os tipos de 

comércio, ganham destaque os setores de alimentos, as cigarreiras, as lojas de 

miudeza/variedades e as distribuidoras; em segundo plano, as lojas de material de construção 

e as de vestuário e acessórios. Mas, dentre estes tipos de comércio, o segmento de alimentos 

tem funções bem peculiares: suprir as necessidades de consumo da população e complementar 

a sua renda, ou até mesmo garantir a sua sobrevivência, dependendo do porte do 
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estabelecimento comercial. A abrangência em número desse tipo de comércio deve-se à 

presença de diversos pontos de venda, que são criados em parte das dependências das 

residências.

A partir da segunda metade da década de 1990, conforme temos observado no 

desenvolvimento da nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte, ganhou destaque um grande 

número de empresas de alimentos, representado pelos “mercadinhos”, sendo os alimentos as 

principais mercadorias comercializados, suprindo assim as necessidades de consumo da 

população. Salientamos que os referidos “mercadinhos” estão, a exemplo dos grandes 

supermercados instalados na região, conectados às redes de cartões de créditos e de bancos. 

Além da sua inserção nessas redes de cartões de crédito, os referidos mercadinhos ainda criam 

cartões próprios, os quais abrangem um pequeno número de estabelecimentos comerciais 

locais. Dentre estes cartões, citamos o exemplo do “Cred-compras”, que reúne quatro 

mercadinhos do bairro Pajuçara. Os proprietários desses mercadinhos formam uma “rede” na 

qual o cliente tem limite de crédito para comprar em qualquer um destes. Salientando-se que 

este é apenas mais um dos diversos “cartões de crédito” que são criados eventualmente na 

Zona Norte (Pesquisa de Campo, 2003).  

Quanto aos serviços, estes apresentam a seguinte distribuição na Zona Norte, 

conforme o Gráfico 12.
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  Gráfico 12 - Serviços por bairro na Zona Norte 
      Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b

Como é possível constatar pelas informações do gráfico, os serviços estão 

concentrados nos bairros Potengi, Nossa Senhora da Apresentação e Igapó. Dentre estes 

serviços, destacam-se, em número, os bares e restaurantes; os salões de beleza; as oficinas de 

automóveis e motos; as escolas; e locais de entretenimento. Estes dados estão melhor

expostos a seguir (Tabela 23).
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Tabela 23 - Serviços por bairro na Zona Norte

QUANTIDADETIPO
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Auto-peças/moto-ciclo 122 66 59 62 27 6 1 343

Bares/restaurantes 285 160 159 198 122 25 2 951

Clínica estética/salão beleza 110 95 46 44 45 6 1 347

Clínica médica/laboratório 12 4 16 5 1 0 0 38

Comunicação/publicidade 23 2 7 4 2 0 0 38

Construção/limpeza 2 2 3 1 0 0 0 8

Corretoria/contabilidade 3 2 1 2 3 2 0 13

Eventos - estrutura/apoio 17 10 2 10 5 0 0 44

Educação/form. Profissional 79 60 20 48 35 8 0 250

Eletro-eletônico/concertos 39 17 16 14 8 0 0 94

Esporte/academia 14 5 7 3 4 0 0 33

Ferramentas/equipamentos 11 9 3 7 2 0 0 32

Funerária/floricultura 1 0 0 1 0 0 0 2

Jogos/entretenimento 57 33 20 19 18 0 0 147

Móveis 16 7 3 3 3 0 0 32

Transportes/transportadora 3 3 2 0 0 0 0 8

Turismo/hotelaria 7 0 3 2 1 1 0 14

Vestuário/miudeza 14 1 9 1 2 0 0 27

Veterinário 0 5 2 0 0 0 0 7

Total por bairro 815 481 378 424 278 48 4 2.428

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.

Apesar de estes tipos de serviços serem significativos em quantidade, a maior 

importância destes, na produção do espaço na Zona Norte, recai sobre os setores de educação 

e de saúde. Isso porque a nova dinâmica sócio-espacial que vem se conformando na Zona 

Norte se faz em consonância à expansão do setor terciário na cidade do Natal. Assim, 

chamou-nos a atenção, dentre os serviços, as clínicas médicas e as escolas privadas, as quais 

foram foco de pesquisa de campo da nossa parte, para elucidarmos a influência destas nesse 

processo.
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As clínicas médicas estão localizadas ao longo das Avenidas Tomaz Landim, João 

Medeiros Filho e Maranguape, nos bairros Potengi e Igapó. Neste último, as referidas clínicas 

fazem parte de um quadro sócio-espacial cuja dinâmica aponta, segundo alguns estudiosos do 

espaço urbano, para um processo de transbordamento, o qual se faz quando as atividades 

econômicas do município-núcleo já tendo ocupado todo o seu território, passam a se projetar 

para aquele município que fica no seu entorno. Assim, dá-se uma migração de população 

entre esses municípios, tanto no sentido da força de trabalho, quanto do consumo.

Esse quadro é evidenciado na Zona Norte, pela ocupação da margem esquerda da 

Avenida Tomaz Landim, no sentido Centro/Zona Norte, por diversas atividades de indústria, 

de comércio e de serviços. No segmento dos serviços, destacam-se as clínicas médicas, as 

quais ocupam essa área, e têm, segundo informações dos seus administradores, uma clientela 

predominantemente da Zona Norte de Natal (Figura 14).

Figura 14 – Hospital Promed (Av. Tomaz Landim); Instituto do Rim (próximo a Av. João Medeiros Filho)
Fotos: MUNDIAL..., 2003 

São 39 clínicas médicas que atuam no espaço da Zona Norte, nas quais aplicamos

formulários da pesquisa em 36 delas, seguindo as orientações de Gerardi; Silva (1981, p. 20). 

Os resultados da pesquisa nos indicam alguns aspectos bastante significativos no tocante à 

origem da empresa. Do total, 77% das clínicas médicas são originárias da Zona Norte; já 

quanto ao tempo de instalação, 61% das clínicas têm entre 5 a 10 anos de funcionamento, o 
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que atesta que a nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte data da segunda metade da 

década de 1990.

Diante do exposto, cumpre-nos inferir sobre a causa da expansão das clínicas 

médicas particulares no espaço da Zona Norte. Em primeiro lugar, dada a dimensão da 

população – 244.743 mil habitantes –, entendemos que tal realidade é resultante da carência 

da oferta do serviço de saúde por parte do Estado, gerando uma lacuna para o capital se 

expandir, abrangendo a parcela da população que tem acesso ao serviço privado de saúde.  

Outro dado a admitirmos é o valor do procedimento médico, que não se apresenta 

assim tão alto que a população não possa pagar. E ainda, enquanto uma consulta custa em 

média R$ 50,00 a 80,00, nas outras áreas da cidade do Natal, na Zona Norte, este valor é bem 

inferior – R$ 20,00 a 40,00. Tal fato, segundo o administrador do Centro Clínico de Igapó, 

José Paiva, [...] “é um atrativo para pessoas que se deslocam de outros bairros que não os da 

Zona Norte, para o atendimento médico, pois os mesmos médicos que atendem nas diversas 

clínicas da cidade, atendem por um valor menor nas da Zona Norte” (PAIVA, 2003, 

informação verbal)10. Ressaltamos o significado dessa afirmação, pois revela mais um fator 

do desenvolvimento das clínicas médicas particulares na produção dessa nova dinâmica sócio-

espacial da Zona Norte. 

 Nas clínicas médicas, as consultas e os exames são os procedimentos de maior 

incidência, abrangendo em torno de 5 a 10 especialidades médicas; a média de atendimentos 

ao dia é em torno de 20 a 30 pacientes; sendo o plano de saúde e o pagamento à vista as 

formas de acesso mais comuns.  

 Quanto ao número da clientela, cada clínica tem, em média, 200 a 500 pacientes 

cadastrados, sendo 69% dessa clientela formada por pessoas da Zona Norte. No que diz 

respeito ao domicílio da mão-de-obra das clínicas, os médicos, em sua maioria, têm domicílio 

10 Entrevista concedida por José Paiva, em agosto de 2003. 
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em outra parte da cidade – em 77% delas; enquanto que a maioria dos funcionários mora na 

Zona Norte – igualmente em 77% das clínicas nas quais desenvolvemos a pesquisa.  

Essa discrepância entre o domicílio dos médicos e o dos funcionários que trabalham 

neste setor, nos indica alguns pontos: o nível de qualificação e valorização da mão-de-obra 

local e o valor do mercado imobiliário. Ou seja, enquanto os médicos, cujo nível de formação 

é superior, podem pagar pelo acesso à moradia em outras partes da cidade do Natal; os 

funcionários, cujo nível de formação é médio, conseguem morar apenas na Zona Norte, onde 

o valor da moradia lhe é acessível.  

Destacamos também como sinais dessa nova dinâmica sócio-espacial a expansão dos 

serviços de educação, expressa pela ampliação do número de escolas privadas de médio porte; 

na sua maioria, filiais de redes de ensino particular, sediadas até então nas áreas mais 

dinâmicas, do ponto de vista econômico, da cidade do Natal. Em alguns casos, essas filiais de 

estabelecimentos de ensino tiveram a sua instalação a partir da compra e/ou arrendamento de 

escolas locais que foram à falência. 

A transferência de filiais de escolas de grande porte para a Zona Norte teve início a 

partir de 1995, com a Escola Doméstica de Natal, que criou o Colégio da Integração, de 

origem da Zona Norte, sendo, entretanto, uma filial “anônima” da Escola Doméstica. Essa 

condição de anonimato se repetiu quando da falência e posterior arrendamento do Colégio da 

Integração ao Complexo Educacional Contemporâneo, que também “criou” um outro colégio 

na Zona Norte, denominando-o Mundial Colégio e Curso, retirando-se em seguida, 

certamente, quando o empreendimento não mais atendeu às expectativas de lucro. Essa 

condição de anonimato indica, no nosso entendimento, um caráter de desconfiança na 

viabilidade do empreendimento ora instalado, visto que a viabilidade econômica da região 

ainda não se consolidou, não querendo então as escolas já consagradas na cidade do Natal 

arriscar sua a marca no mercado da Zona Norte, que ainda não apresenta ainda solidez.  
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Em seguida à implantação da filial da Escola Doméstica, algumas redes despertaram 

para o mercado que se abria no setor de educação: Ferro Cardoso, Hipócrates, Líder, 

Expansivo, Centro Avançado de Estudos (Cade) e Casa do Fera (CDF).

Merece destaque nessa expansão do setor de educação a instalação de duas filiais de 

faculdades particulares da cidade do Natal, na Zona Norte, a partir do ano de 2002. Completa-

se, assim, o ciclo de expansão do serviço privado de educação, em escala de graduação, pois 

este passa a abranger da educação infantil ao nível superior.

Alguns aspectos dessas filiais de faculdades particulares nos chamam a atenção. Em 

primeiro lugar, a característica dos cursos oferecidos: a Universidade Potiguar (UNP) 

deslocou para a Zona Norte apenas 3 (três) dos seus 21 (vinte e um) cursos de graduação. Os 

três cursos que foram implantados na Zona Norte correspondem à “Graduação Tecnológica”, 

sendo eles: Gerência de Marketing e vendas, Gerência Industrial e Formação de Executivos. 

São cursos que atendem à demanda de formação de profissionais ligados  à indústria, ao 

comércio e ao gerenciamento de empresas. Isso porque a Zona Norte, desde a sua formação, 

teve a indústria como atividade econômica presente no seu entorno; e, mais recentemente, 

vem crescendo de forma significativa o setor de comércio, o qual apresenta um grande 

número de micro-empresas, administradas, quase sempre, pelo seu proprietário.  

Designar para a Zona Norte esses cursos é uma forma viável de reprodução do 

capital, abarcando o segmento de educação superior. Mesmo porque, a população da Zona 

Norte não apresenta renda acessível a todos os cursos da referida universidade, em especial, 

os da área biomédica, cujo valor é sempre mais elevado.  

Os cursos da “Graduação Tecnológica” têm a duração de dois anos, quando o aluno 

pode pagar a parcela integral da semestralidade, num valor médio mensal de R$ 318,00; 

quando não, o curso tem a duração de quatro anos, ficando a parcela mensal da semestralidade 

em torno de R$ 159,00.  
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A “Graduação Tecnológica” da UNP foi implantada no ano de 2002, iniciando-se 

pelo campus da Zona Norte. Essa opção do início da implantação deveu-se à presença das 

indústrias no entorno da região (Pesquisa de Campo, 2002). Entre os três cursos, o campus da 

UNP Zona Norte conta com 230 alunos; estando em implantação o nível de Pós-Graduação 

nos cursos de Letras e de Matemática. 

A Faculdade de Natal também implantou sua filial na Zona Norte no ano de 2002, 

com apenas 3 (três) dos seus 5 (cinco) cursos: Administração (habilitação em análise de 

sistemas), Administração (habilitação em marketing) e Ciências Contábeis; os cursos de 

Direito e de Administração (habilitação em gestão de organizações) não foram implantados 

no campus Zona Norte, bem como os que estão em processo de implantação: Pedagogia, 

Turismo e Sistema de Informações, os quais estão sendo oferecidos apenas no campus da 

Zona Sul.

Entre os três cursos, a referida faculdade tem 112 alunos, os quais pagam uma 

parcela mensal da semestralidade no valor de R$ 290,00, diferenciada em 14% a menos, 

frente ao valor pago nos mesmos cursos pelos alunos do campus Zona Sul.  

Traçando um paralelo entre as filiais das duas faculdades instaladas na Zona Norte, 

em relação à matriz, são-nos apresentadas algumas disparidades que nos chamam a atenção: o 

valor da parcela da semestralidade, a quantidade e a qualidade dos cursos revelam a condição 

de periferia do espaço em questão, cuja população, sendo composta por estratos de baixa 

renda, não tem acesso aos serviços do mesmo padrão que é oferecido em outras áreas da 

cidade do Natal.

O nível superior de ensino passou a contar também com um Campus Avançado da 

Uern, a partir de 2002, sobre o qual já expusemos anteriormente.  

A exemplo do setor de saúde, o de educação também ganhou destaque em sua 

expansão na Zona Norte no contexto da nova dinâmica sócio-espacial. Das 55 escolas 
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privadas, fizemos a pesquisa junta a 48 delas, obedecendo à mesma referência anteriormente 

citada sobre quantificação em geografia.  

O resultado da pesquisa nos mostrou dados significativos, que merecem ser 

explicitados. Quanto à origem da empresa, das 48 escolas pesquisadas, 92% são de origem da 

Zona Norte; 48% das escolas existem há aproximadamente 5 a 10 anos, tendo sido criadas 

entre 1998-1993, indicando, a exemplo das clínicas médicas, o período no qual identificamos 

a nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte, que se intensificou a partir de 1995; 75% das 

escolas são autorizadas junto à Secretaria de Estado da Educação. Estes dados nos dão uma 

visão da importância que vem ganhando o serviço privado de educação no espaço em questão; 

e mesmo com a presença de filiais de escolas de outras partes da cidade, predominam as 

escolas locais, as quais conseguiram se firmar no mercado; outro dado é a autorização junto à 

Secretaria de Estado da Educação, a qual se deu porque as referidas escolas atendem aos 

padrões legais de funcionamento estabelecidos da parte do Estado.  

 Quanto aos níveis de ensino, 68% das escolas oferecem da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental I, revelando o pequeno porte destes estabelecimentos de ensino; apenas 

32% delas atendem até os níveis Fundamental II e Médio; a maioria das escolas tem entre 100 

a 300 alunos, sendo estes, em todas as escolas, originários da Zona Norte; apenas algumas 

afirmaram ter alunos de outras partes da cidade; quanto ao valor da parcela mensal da 

anuidade, esta varia entre R$ 20,00 a 60,00, um valor que pode ser pago pela população da 

Zona Norte, por ser bastante inferior ao praticado em escolas das áreas mais dinâmicas da 

cidade do Natal, que apresentam uma média de R$ 100,00 a 200,00; quanto ao domicílio da 

mão-de-obra ocupada nas escolas, difere bastante do resultado das clínicas particulares, pois 

desde os proprietários aos professores e funcionários, todos residem na Zona Norte. As duas 

primeiras categorias desse grupo, apesar de terem o nível de formação superior, moram na 

Zona Norte, juntamente com os funcionários, que geralmente têm apenas o nível médio. Esse 
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dado é revelador do baixo nível de valorização do magistério no mercado de trabalho, frente a 

outras profissões, como por exemplo, os médicos das clínicas privadas da Zona Norte, que 

não têm domicílio na área em foco.  

 Esta disparidade entre os domicílios dos médicos e dos professores do setor privado 

da Zona Norte merece, ao nosso ver, um pouco de atenção. Para isso, lançamos mão do 

“Perfil dos Candidatos ao Vestibular da UFRN 2002”, o qual nos indica alguns 

esclarecimentos para efeito de comparação entre essas duas categorias profissionais. 

Iniciamos nossa reflexão, considerando a área de formação na qual os candidatos ao 

vestibular ingressam.  

 Comparando-se os candidatos da Zona Norte aos da Zona Sul, enquanto os 

candidatos da Zona Norte apresentam uma concentração de 40,8% inscritos na área 

denominada “Humanística II”, que concentra diversos cursos de licenciatura; os da Zona Sul 

apresentam maior concentração na área denominada “Biomédica”, com 34,2% dos candidatos 

inscritos. São “opções” distintas, feitas por candidatos igualmente distintos em renda e, 

conseqüentemente, em tipo de formação ao qual teve acesso. 

 Para elucidarmos melhor as diferenças entre esses dois grupos de candidatos, 

tomemos o exemplo da renda: enquanto os candidatos da Zona Norte têm renda familiar entre 

2 a 5 Salários Mínimos mensais; os da Zona Sul apresentam uma renda familiar de 5 a 10 

Salários Mínimos mensais11. Diante desse quadro de renda, fica claro que enquanto os 

candidatos da Zona Norte apresentam poucas chances de estudar em escolas privadas, dada a 

precariedade do ensino público; os candidatos da Zona Sul têm acesso às escolas cujo nível de 

ensino é mais elevado, acrescentando-se a isso, outros meios informais pelos quais estes 

candidatos aperfeiçoam a sua formação.  

11 Essas faixas de renda serão utilizadas apenas para a análise do perfil sócio-econômico dos candidatos que 
prestam vestibular na UFRN, não representando o perfil de renda da Zona Norte, o qual será demonstrada a 
seguir. 
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 Isso posto, inferimos que o acesso ao curso de Medicina e, conseqüentemente, à 

profissão do médico se faz por aqueles que estão nos mais altos estratos de renda da sociedade 

natalense; ao passo que cabe aos estratos mais baixos de renda, o ingresso em cursos de 

Licenciatura, resultando no acesso ao Magistério. Donde podemos elucidar o padrão de vida 

diferenciado entre os médicos e professores, respectivamente, dos serviços de saúde e 

educação privados da Zona Norte, revelando-se pela localização domiciliar de ambos (UFRN 

– COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR, 2002).

Após analisarmos a influência dos setores de saúde e educação na nova dinâmica 

sócio-espacial da Zona Norte, cumpre-nos estabelecer algumas relações entre ambos, e destes 

em relação a este processo. 

No nosso entendimento, a análise da estrutura etária – sobre a qual já nos referimos 

anteriormente, ao tratarmos do item educação – e da estrutura de renda da população nos 

indica parte dos rumos da nova dinâmica sócio-espacial. A estrutura etária pode ser assim 

visualizada na página 138, tabela 17. 

A respeito da estrutura de renda foi possível perceber que grande parcela da 

população da Zona Norte possui uma renda média mensal entre 1 a 3 Salários Mínimos 

mensais, como mostra Tabela 24. 

Tabela 24 - Estrutura de renda da população da Zona Norte (em Salários Mínimos)

MORADORES/DOMICÍLIO FAIXAS
ABSOLUTO RELATIVO (%)

Até 1 56.611 23

1 a 3 97.046 41

3 a 5 33.006 13

5 a 10 22.764 9

10 a 20 5.135 2

Mais de 20 1.159 0

Sem rendimento 29.022 12

Total 244.743 100
             

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b.
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Ainda analisando a tabela, destacamos outros dados que nos chamaram a atenção: o 

número de pessoas que têm rendimento acima de 20 Salários Mínimos é demais insignificante 

– 1.159 – frente ao contingente populacional da Zona Norte, sendo considerado nulo nos 

valores percentuais; enquanto isso, a classe dos “sem rendimento” apresenta 12 pontos 

percentuais, ocupando a quarta posição na classificação da população segundo a renda.

Da análise de ambas as estruturas – etária e de renda –, julgamos importante 

considerar pontos básicos como: demanda por serviço de educação, emprego e potencial de 

consumo da população da Zona Norte. 

Quanto à demanda pelos serviços de educação, deter-nos-emos no âmbito do setor 

privado, visto que já analisamos o setor público. Para análise da relação oferta/demanda neste 

tipo de serviço, observemos a Tabela, 25 a seguir: 

Tabela 25 - Oferta/demanda de vagas nas escolas da Zona Norte

VAGAS/BAIRROREDE
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Municipal 2.730 1.050 540 1.710 840 570 60 7.500

Estadual 4.320 360 1.320 2.700 630 360 0 9.690

Privada 6.150 1.260 1.200 750 1.260 240 0 10.860

Total de oferta/bairro 13.200 2.670 3.060 5.160 2.730 1.170 60 28.050

Demanda/bairro 17.126 18.729 8.654 17.185 13.970 4.005 335 80.004

População/bairro 56.259 56.522 27.032 50.413 42.130 11.504 883 244.743

Pop. Rel. de 5-19 anos/bairro(%) 30,44 33,14 32,02 34,09 33,17 34,81 37,94 -

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b; Pesquisa de 
Campo, 2003. 

Ao analisarmos a referida tabela, despertamos para uma realidade preocupante: 

reunindo a oferta nas escolas públicas e privadas, o déficit é de 51.954 vagas. Isso nos é 

revelado partindo-se da soma das faixas etárias entre 05 a 19 anos, que dá um total de 80.004 

(demanda); em relação a 28.050 (oferta). Vemos então que, no conjunto, o setor de educação 

deixa de atender a 74% da população em idade escolar; ressalvando-se a margem de erro, 
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como já dissemos, pelos dados relativos às faixas etárias nos terem sido disponibilizados, no 

início e no fim da faixa de Educação Básica – 6 a 17 anos –, em 1 ano a mais para o início e 2 

anos a mais para o final; ou seja, os referidos dados nos foram disponibilizados entre 5 e 19 

anos, respectivamente. A carência no atendimento à Educação Básica está demonstrada no 

Gráfico 13: 

26%

74%

Oferta

Demanda

Gráfico 13 - Oferta/demanda de vagas nas escolas da ZN
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b 
Pesquisa de Campo, 2003.

O déficit no setor de ensino pode nos revelar ainda a causa do intenso deslocamento

da população da Zona Norte para outras áreas da cidade do Natal, pois é um número

considerável de pessoas que deixam de ser atendidas próximo ao seu domicílio. Mais ainda: 

por essa faixa etária ser composta por adolescentes, significa que há, no mínimo,

correspondente número de pais ou responsáveis, que também podem necessitar desse tipo 

deslocamento, no sentido da sua participação no mercado de trabalho, para prover as 

necessidades dos seus dependentes.

Para iluminar essa reflexão, lançamos mão de dados da tabela 17, sobre a estrutura 

etária da população, na página 138, os quais indicam um contingente populacional em idade 

economicamente ativa – 20 a 59 anos – em torno de 125.921 pessoas, representando 52% da 
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população da Zona Norte. Ressalvamos a margem de erro da referida faixa etária, em função 

da forma como nos foram disponibilizados os dados. Comparando essa demanda por emprego 

com a oferta de vagas no mercado de trabalho da Zona Norte, podemos constatar que não 

dispondo a Zona Norte de um mercado de trabalho condizente com essa demanda, provoca o 

deslocamento diário da população para áreas economicamente dinâmicas na cidade do Natal, 

causando problemas no trânsito e na qualidade de vida da referida população. Isso nos mostra 

que a nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte ainda é incipiente e não atende 

integralmente às necessidades da população (Tabela 26). 

Tabela 26 - Zona Norte: mercado de trabalho

SETOR EMPREGOS

Zona Norte 32.610Privado 
DIN 3.360

Sub-total 35.970

Municipal 2.720

Estadual 4.355Público 

Federal 120

Sub-total 7.195

TOTAL 43.165

Fontes: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003;  
NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2003;  
NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2003;  
RN – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA CULTURA E DOS DESPORTOS, 2003;  
RN – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA, 2003; RN – SECRETARIA DE ESTADO 
DO TRABALHO, DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA, 2003;  
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN, 2003;  
Pesquisa de Campo, 2003. 

Comparando a relação oferta/demanda de postos de trabalho, percebemos que das 

125.921 pessoas em idade economicamente ativa, apenas 43.165 destas dispõem de vagas no 

mercado de trabalho da Zona Norte. Assim, como apontam os dados da tabela, há uma 

carência acentuada de 65,72% em postos de trabalho, uma vez que apenas 34,27% da 

população da Zona Norte é atendida nesse sentido.
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Retomando a análise do setor de educação, um dado significativo é a procedência da 

clientela ao ingressar na escola privada: a pesquisa de campo nos revelou que sua origem é de 

28% proveniente de escolas públicas, conforme Gráfico 14, a seguir: 

28%

72%

Público

Privado

Gráfico 14 - Procedência dos alunos ao chegar às escolas privadas da ZN
Fonte: Pesquisa de campo, 2003.

Entendemos que esse contingente de 28% que migra da escola pública para a privada 

é motivado pela negligência por parte do Estado em atender às demandas da população, 

configurando uma clara parceria Estado/capital, quando o primeiro viabiliza o processo de 

reprodução do segundo. Este fato é decisivo para que o setor de educação ganhe espaço na 

Zona Norte, atendendo ao que podemos denominar de “demanda reprimida” por parte do 

setor público.

A localização da rede privada de ensino está concentrada no bairro Potengi: 6.150 

vagas; enquanto que, somando a oferta nas escolas dos demais bairros, corresponde a apenas 

4.170 vagas. É que o referido bairro, além de concentrar uma população de melhor poder 

aquisitivo, dispõe de melhores condições de infra-estrutura para as referidas escolas. Essa 

distribuição da oferta/demanda no setor de educação, reunindo os setores público e privado, 

entre os bairros da Zona Norte pode ser melhor visualizada por meio do Gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Oferta/demanda nas escolas privadas da Zona Norte 
Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b; Pesquisa de 
campo, 2003.

Considerando que o valor médio da parcela mensal da anuidade nas escolas 

particulares da Zona Norte, entre R$ 20,00 a 60,00 é um valor acessível para uma população 

cuja faixa de renda, como já explicitamos, varia 1 a 3 Salários Mínimos mensais.

Com base nos dados expostos no gráfico e nas faixas de renda da população da Zona 

Norte, é flagrante a diferença da oferta de vagas nas escolas privadas do bairro Potengi, o qual 

apresenta uma renda maior, em relação aos demais bairros, que têm renda inferior. Precisando 

melhor esta realidade, lançamos uma análise sobre os dados da Tabela 27. 
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Tabela 27 – Zona Norte: oferta de vagas nas escolas privadas

VAGAS/BAIRROSREDE
Potengi NS Apresentação Igapó Lagoa Azul Pajuçara Redinha Salinas Total ZN 

Oferta/bairro 6.150 1.260 1.200 750 1.260 240 0 62.878

Demanda/bairro 17.126 18.729 8.654 17.185 13.970 4.005 335 0

População/bairro 56.259 56.522 27.032 50.413 42.130 11.504 883 0

Pop. Rel. de 5-19 anos/bairro(%) 30,44 33,14 32,02 34,09 33,17 34,81 37,94 -

Fonte: NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b; Pesquisa de 
Campo, 2003.

Comparando-se os dados referentes à relação oferta/demanda, temos que, enquanto o 

bairro Nossa Senhora da Apresentação tem uma demanda superior à do bairro Potengi, este 

último apresenta uma oferta de vagas nas escolas privadas bastante superior a do primeiro; em 

seguida, os bairros Lagoa Azul e Pajuçara, que apresentam demandas relativamente próximas 

a do bairro Potengi, têm uma insignificante oferta de vagas nas escolas privadas, frente àquela 

oferecida no bairro Potengi e à sua demanda.  

Com base no exposto acerca do segmento de educação na Zona Norte, constatamos 

que a oferta de vagas nas escolas privadas se faz não apenas em função da demanda; mas, 

acima de tudo, em função da disponibilidade de um mercado consumidor. Nesse sentido, o 

capital se expande por meio do setor privado de educação na Zona Norte, junto aos estratos de 

população que apresentam uma renda mínima para o consumo dos bens oferecidos.  

Ressaltamos que esse quadro se processa, mesmo diante de um baixo valor da 

parcela mensal da anuidade, pela qual a população da Zona Norte, mesmo sendo de baixa 

renda, tenta garantir aos filhos, ascenção na escala social, por meio do acesso ao ensino 

privado, como forma de equiparar-se ao nível de disputa por vagas nas universidades 

públicas, nas quais há maior concorrência. Mesmo porque, a referida população não tem 

acesso ao ensino privado de nível superior, cujas parcelas da semestralidade é considerado 

alto para a renda desta população. Ressaltando-se que o acesso à formação de nível superior, 

via de regra, garante condições para acesso aos melhores postos de trabalho, razão por que há 
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interesse, tanto da parte dos estratos de baixa quanto de alta renda da população, no acesso às 

universidades.

Para análise do mercado consumidor da Zona Norte, tendo como referência a renda, 

iniciamos indicando o potencial de consumo da sua população, o qual poder ser visualizado 

na tabela 24, da página 169, cujos dados nos indicam que a maioria da população da Zona 

Norte apresenta renda entre 1 a 3 Salários Mínimos mensais – R$ 240,00 a 720,00 –, um 

baixo poder aquisitivo, portanto.

Para elucidarmos o consumo por parte dessa população, lançamos mão mais uma vez 

dos resultados da pesquisa de campo realizada entre 384 pessoas. O quadro resultante pode 

ser assim descrito: 62% da população indicam que o mercado da Zona Norte atende entre 

80% a 60% das suas necessidades de consumo; para adquirir o que falta no mercado da Zona 

Norte, a população se desloca para o “Centro”, para o Alecrim e para a Zona Sul da cidade; os 

bens mais adquiridos dentro da Zona Norte são alimentos e material de construção. É o que 

podemos ver a partir dos dados expostos no Gráfico 16.  
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     Gráfico 16 - Bens adquiridos na Zona Norte, pela população 
     Fonte: Pesquisa de Campo, 2003.

Ainda sobre o mercado da Zona Norte, julgamos importante tecer considerações 

sobre o setor informal. Este pode ser representado pelas feiras-livres, que concentram a sua 

ocorrência no domingo, havendo também nos outros dias da semana, exceto na segunda-feira. 

Atualmente, existe na Zona Norte, 11 feiras-livres, num total de 2.569 bancas. Esse dado é 

revelador do número de pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho.

Associam-se a essa realidade os trabalhadores “por conta própria”, aqueles que têm

sua renda gerada em atividades informais, ambulantes como: carrinhos de cachorro-quente, de 

sanduíches em geral, pipoqueiros, sorveteiros, entre outras. Para traçar um perfil das 

condições de vida desses vendedores ambulantes, utilizaremos os resultados de uma pesquisa 

desenvolvida pela Secretaria Especial de Comércio, Indústria e Turismo (Sectur), do 

Município de Natal, junto a 71 ambulantes presentes nos festejos juninos do ano de 2003, na 

Zona Norte.



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 178

Os resultados da referida pesquisa apontam que dos 71 ambulantes, 69% têm renda 

de 1 Salário Mínimo mensal, a qual provê as necessidades de 38% das famílias dos 

ambulantes, compostas de 4 a 5 pessoas (NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DE 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO, 2003). Esses dados indicam as precárias condições 

de sobrevivência de parte da população que não tem acesso ao mercado de trabalho, 

recorrendo aos eventos e aos “canteiros noturnos” para conseguir uma renda mínima para a 

sua sobrevivência. 

Como resultado desse quadro evidenciado, englobando os setores formal e informal 

da Zona Norte, podemos afirmar que esta apresenta hoje uma paisagem urbana bastante 

transformada, se comparada com àquela descrita nas falas de pessoas como o Padre Tiago 

Theisen e Luiza Braz da Silva, os quais testemunharam, no bairro Igapó, o início do processo 

de transformação do espaço da Zona Norte, a partir da década de 1970. 

Toda essa metamorfose revela, na nossa compreensão, novas formas de atuação do 

Estado, do capital e da sociedade em geral. Uma paisagem que nos revela uma realidade nova 

no processo de construção do espaço e, por conseguinte, da paisagem que se modifica de 

forma bastante intensa a partir da segunda metade da década de 1990.  

Assim, é possível perceber uma projeção da expansão do setor terciário da cidade do 

Natal sobre a Zona Norte, criando uma nova espacialidade para esse setor, por meio de sua 

periferização. Por meio desse processo, o capital se expande sob as mais diversas formas, 

visando a garantir a sua reprodução no meio urbano, por meio do seu processo desigual e 

combinado. Em consonância a essa reflexão, resgatamos o pensamento de Gomes; Silva; 

Silva (2000, p. 77), ao assinalarem que 

[...] podemos afirmar que o setor terciário, enquanto eixo econômico das 
sociedades de consumo, tem sido de muita importância no processo de 
ocupação dos espaços urbanos na cidade do Natal, uma vez que, ao 
reproduzir-se o capital, reproduz-se também o território. 
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Discutindo essa temática, os autores citados afirmam que à medida que são criadas 

“áreas nobres”, de concentração de capital, outras são igualmente incorporadas ao processo 

produtivo, visto que trazem em si potencial possibilidade de sua reprodução. É o que podemos 

constatar com relação à Zona Norte. É um novo espaço que está sendo incorporado ao 

processo de reprodução do capital e ao processo de construção do território. 

Nesse contexto, observamos essa potencialidade de reprodução do capital 

concentrada nos bairros Potengi e Igapó, sendo os mais expressivos do ponto de vista dessa 

nova dinâmica sócio-espacial. Neles, é crescente a presença de filiais de empresas de médio 

porte, originárias de outras partes da cidade. Tal fato atesta que a população da Zona Norte 

está atingindo um potencial de consumo satisfatório para os bens e serviços nela oferecidos.  

Desse modo, visualizamos fatores de crescimento do setor terciário, tanto no 

comércio quanto nos serviços. Um comércio varejista bastante diversificado e um conjunto de 

serviços ocupam as “vias expressas de circulação” – definidas por Gomes; Silva; Silva (2000, 

p. 74), como aquelas avenidas da cidade concentradoras de comércio e serviços – da Zona 

Norte (Mapa 7).
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Fonte: Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo
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Como podemos perceber no mapa 7, esse processo se dá ao longo das Avenidas 

Tomaz Landim (Igapó), João Medeiros Filho (Estrada da Redinha), Paulistana e Maranguape 

(Potengi), e por toda a Avenida das Fronteiras, do bairro de Igapó ao Potengi. De forma 

menos expressiva, mas que atende, em parte, às necessidades da população residente, também 

ganha lugar um comércio incipiente dentro dos conjuntos habitacionais, embora de forma 

pontual.

Nessa expansão do comércio e dos serviços, novas formas urbanas vão se instalando 

na Zona Norte. É o caso das galerias de lojas, que se concentram numa espécie de réplica de 

shopping center. Espaços esses que algumas vezes ficam ociosos, em virtude de sua 

localização e por não serem servidos por um satisfatório e integrado sistema de transportes, ou 

ainda pela tendência por parte da população em se deslocar a outras áreas da cidade para 

realizar suas compras. Cabe aqui lembrar que, no passado, foi iniciada a construção de um 

shopping center, mas não passou da fundação em concreto, cuja estrutura hoje é apenas um 

símbolo da inviabilidade econômica da Zona Norte, à época.  

Outra tendência atual no comércio da Zona Norte é a sua organização em 

associações. Talvez, no sentido de vencer a concorrência gerada pela chegada de filiais de 

outras empresas da cidade. Destacamos, nesse sentido, um reforço que está sendo dado ao 

comércio local, com a criação de cartões de crédito locais, como o “Cred-compras”, ao qual já 

nos referimos, e o “Conta Certa” – exclusivos para compras em empresas da Zona Norte. Este 

último está sendo implantado de forma gradativa por meio da Associação de Comerciantes e 

Profissionais Liberais da Asa Norte (Ascoplan).

Diante dessa iniciativa, identificamos mais que uma proteção ao comércio local, um 

reforço à segregação que a Zona Norte apresenta em relação ao conjunto da cidade do Natal. 

Além do mais, apresenta um aspecto contraditório, pois a operacionalidade desses cartões de 

crédito restritos  à  Zona  Norte,  não  se  coaduna  a  presença  de  cartões de crédito de ampla 
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abrangência em quase todos os estabelecimentos comerciais da área em questão, o que 

comprova que o referido espaço não está isolado do processo de consumo da sociedade 

capitalista. Esse fato dos referidos cartões de crédito locais, na nossa compreensão, vai de 

encontro ao seu incipiente e aparente processo de integração da Zona Norte à cidade do Natal, 

em especial, nesse momento em que começa a se consolidar a permanência de filiais de 

empresas que atuam na cidade.  

As diversas associações de empresas locais são um elemento novo que entra em cena 

na estruturação do poder, em face dessa nova dinâmica sócio-espacial na Zona Norte. E, a 

exemplo da forma como a população se organiza, também o comércio tem o seu poder 

fragmentado em diversas associações. Mesmo considerando que a associação de empresas 

seja uma tendência legítima de processos econômicos, dentro do contexto da sociedade 

capitalista, o que questionamos é o caráter de fragmentação dos micro-empresários da Zona 

Norte em diversas associações.  

As referidas associações tentam fazer frente à presença homogeneizadora do 

processo de produção do espaço segundo a lógica capitalista, apoiado pelo Estado, por meio 

do processo de planejamento urbano e de gestão do território. E, apesar desse poder ser 

fragmentado nas diversas associações, tenta influenciar, ao seu modo, a produção do espaço 

na área em questão. 

Podemos citar ainda como parte da nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte, a 

expansão de outras atividades como: bancos e telefonia. Esse fato merece atenção de nossa 

parte, por entendermos que se constitui num elemento importante no contexto atual da área 

em questão. Mesmo porque, até o ano de 2000, a Zona Norte não contava com agências 

bancárias, contando hoje com duas agências do Banco do Brasil e uma da Caixa Econômica 

Federal. A presença destes bancos indica, tanto um maior dinamismo no comércio, 
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requerendo serviços monetários, quanto o acesso de parte da população aos serviços por eles 

oferecidos.

No setor de comunicações, no que se refere à telefonia, é bastante expressiva a 

ampliação da instalação de terminais telefônicos. A Zona Norte, que até a década de 1990, 

contava com apenas um prefixo telefônico, abrange hoje mais de dez. 

Por parte do Estado, o interesse pela Zona Norte também se faz visível na instalação 

de equipamentos coletivos urbanos, disponibilizando um número cada vez mais crescente de 

opções de atendimento à população, por meio da ampliação do número de escolas estaduais e 

municipais; de postos e unidades especializadas de saúde; de entidades profissionalizantes; de 

espaços de cultura e lazer, entre outros. São igualmente significativas as melhorias nas vias de 

circulação, atendendo parte das demandas da população, que ainda necessita se deslocar para 

outras áreas da cidade do Natal. Nos últimos anos, foram instaladas benfeitorias, como o 

Viaduto da Urbana (Quintas) e o Complexo Viário Ulisses de Góes, em Igapó.  

O quadro que requereu a implantação do referido complexo viário é descrito no 

relatório do seu projeto da seguinte forma: 

[...] registra-se que atualmente, em termos de circulação na Zona Norte da cidade de 
Natal, a área alvo das interferências se configura como principal ponto negro, visto 
que um elevado número de veículos diariamente trafega pela área e as condições 
atuais de interseção não apresentam os requisitos mínimos de conforto e segurança 
para os usuários, constata-se intercruzamentos de tráfego inadequados controlados 
através de semáforo e restrições geométricas em virtude de espaço insuficiente e/ou 
concordâncias com raios fora dos padrões técnicos exigidos para cruzamentos desta 
natureza, além de sinalização inadequada (RN – SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRA-ESTRUTURA, 2001).  

O referido relatório revelou que, diariamente, em “horários de pico” – 6h45’ às 7h45’ 

e 17h15’ às 18h15’12 – trafegam pela área aproximadamente 50 veículos. Com isso, 

12 Leia-se: Seis horas e quarenta e cinco minutos ( 6h45’ ), aplicando-se às demais.  
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A capacidade de interseção encontra-se praticamente esgotada, o que vem 
ocasionando engarrafamentos constantes, agravados pelo fato de que as condições 
locais proporcionam altos riscos de acidentes devido a conturbação dos diversos 
movimentos dos fluxos de tráfego que ali se processam (RN – SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, 2001).

Para superar o quadro exposto, o objetivo do Complexo Viário de Igapó 

[...] é solucionar definitivamente os conflitos na circulação dos diversos fluxos de 
tráfego que se processam na Interseção da Rodovia BR-101/RN-Norte com a 
Rodovia Estadual RN-302, acesso à Praia da Redinha (RN – SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, 2001). 

Assim, implantado o complexo viário, este 

[...] irá proporcionar a conveniente ligação viária da cidade de Natal a Ceará Mirim, 
gerar facilidades no acesso à Praia da Redinha e proporcionar a interligação e 
facilidades de acesso a diversos bairros periféricos e conjuntos habitacionais com 
elevadas taxas de densidade demográfica, localizadas na área de influência, as quais 
se configuram potencialmente em grandes pólos geradores de tráfego (RN – 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, 2001).

Pelo exposto, fica claro que o próprio Estado reconhecia os inconvenientes gerados à 

população da Zona Norte, em função da alocação de grande contingente populacional, sem 

uma adequada infra-estrutura e que esse quadro requeria certa urgência de intervenção por 

parte do poder público. Mas essa demanda não era requerida apenas pela referida população, 

mas, em primeiro lugar, pelo capital, que ora apresenta intensa expansão na área em questão, 

por meio de uma nova dinâmica sócio-espacial.  

Segundo o Diretor da Comissão de Licitação do DER, Carlos Mário Fernandes 

Oliveira Lira, mesmo após a implantação do Complexo Viário de Igapó, os problemas de 

tráfego ainda não foram totalmente resolvidos. Isso porque, o seu projeto previa a implantação 

também de três passarelas para pedestres, cuja circulação é intensa na área do complexo 

viário. As passarelas teriam a seguinte localização: próximo à ponte de Igapó, ao Banco do 

Brasil e na Estrada da Redinha. Estas não foram instaladas, por contenção de despesas. 
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Assim, “Foi dada a vez ao tráfego, em detrimento do pedestre” (LIRA, 2004, informação

verbal)13.

Pela implantação de melhorias dessa natureza, percebemos que o Estado entra em

cena dessa vez, mostrando-se interessado nos fluxos, viabilizando os interesses do capital, 

pois a maioria dos empreendimentos se instala nas “vias expressas de circulação”, sendo um

destes empreendimentos, o Complexo Viário Ulisses de Góes (Figura 15).

1

2

3

4
4a

3a

5

1 – Viaduto Natal/Ceará Mirim;
       Ceará-Mirim/Natal
2 – Túnel Zona Norte/Centro 
3 – Marginal Centro/Zona Norte 
3a – Marginal Ceará-Mirim/Natal
4 – Retorno Ceará-Mirim/Natal;
      Acesso Ceará-Mirim/Zona Norte
4a – Retorno Natal/Ceará-Mirim;
        Acesso Natal/São Gonçalo
5 – Acesso Zona Norte/Ceará-Mirim 

LEGENDA

Figura 15 – Complexo Viário Ulisses de Góes (no alto: à esquerda, lay-out; centro: viaduto; esquerda: saída do 
túnel; abaixo, à direita: vista aérea) 
Fontes: Lay-out: RN – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, 2001; Fotos: centro: NATAL 
– SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2003b; direita (alto): Autora, 2003;
direita (abaixo): ZONA..., 2002b. 

13 Entrevista concedida por Carlos Mário Fernandes Oliveira Lira, em janeiro de 2004. 
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Quando não diretamente nos fluxos, o Estado oferece serviços públicos próximos ao 

domicílio da população, sendo exemplos: Fórum Distrital Varella Barca, o Hospital Pediátrico 

Maria Alice Fernandes (Figura 16), o Centro Cultural José Américo de Oliveira Costa, o 

Complexo de Lazer da Zona Norte, ginásios de esportes em quase todas as escolas públicas, 

entre outros. Estes serviços, associados aos que já existiam, atendem à população da Zona 

Norte no seu próprio espaço, amenizando problemas com o trânsito, dando assim maior

fluidez àqueles fluxos de natureza eminentemente econômica, uma vez que o capital investido 

em atividades econômicas necessita finalizar o seu fluxo para poder se reproduzir.

Figura 16 - Fórum Distrital Varella Barca (no bairro Potengi); o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes
(no bairro N S Apresentação) 
Fotos: MUNDIAL..., 2003; NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO,
2003b.

Outras medidas recentes apontam para a ação do Estado na Zona Norte de forma

mais intensa. Trata-se da construção da ponte Forte/Redinha e do Projeto Urbanístico da 

Redinha – atendendo à demanda do turismo para a porção norte do litoral oriental. O Projeto 

de Urbanização da Redinha foi efetivado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Natal 

e o Governo do Estado, cujo orçamento foi da ordem de R$ 1,9 milhão. As melhorias

implantadas foram as seguintes: novo terminal de ônibus, construção de 22 quiosques, 

reforma do mercado público, drenagem e pavimentação, construção de calçadão e 

equipamentos de lazer, ajardinamento, estacionamento e iluminação, entre outros (Figura 17). 
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Figura 17 – Urbanização da Redinha 
Fotos: URBANIZAÇÃO..., 2004

Destacamos ainda a construção de um complexo viário, ao qual nos referimos

anteriormente, que se fez necessário diante do acelerado dinamismo econômico na Zona 

Norte atualmente, atestando a emergência de novos processos espaciais na área em questão. O 

referido complexo viário deu maior fluidez ao trânsito, diminuindo os problemas de 

congestionamentos, que tornavam o trânsito um fator desgastante para a população, enquanto 

força de trabalho, que necessita se deslocar para áreas de maior dinâmica sócio-espacial na 

cidade do Natal.

Além de atender às demandas da população, as melhorias de circulação na Zona 

Norte criam um “corredor” para o turismo, que se expande enquanto atividade econômica no 

RN, e se projeta para a parte norte do litoral oriental do RN. O que apreendemos como sendo 

uma clara parceria público-privado, na cidade do Natal, disponibilizando uma infra-estrutura 

que não se destina diretamente à população da área em questão, mas àquela transeunte, 

detentora de demanda solvável para o produto que a cidade se propõe a oferecer – o turismo.

A população da Zona Norte se beneficia nesse processo apenas indiretamente.

Ainda com relação à questão do trânsito, por ser um dos maiores problemas

enfrentados pela população, cumpre-nos tecer aqui algumas considerações. Apesar da nova 
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dinâmica sócio-espacial que a Zona Norte vem apresentando, ainda se faz necessário o 

deslocamento diário de pessoas para outras áreas da cidade, visto que, como já mencionamos 

anteriormente, alguns setores não atendem, de forma integral, às demandas da população. Em 

face desse deslocamento, a conseqüência maior recai sobre a força de trabalho, que é atingida 

pelo desgaste físico, face aos longos percursos e contínuos congestionamentos.  

As adversidades decorrentes desse quadro anteriormente exposto, tornam a Zona 

Norte, em parte, pouco atrativa à produção e ao consumo. Mas, para tais problemas, o poder 

público vem acenando, como já citamos, com a implementação de melhorias na estrutura 

viária. É o Estado como gestor de políticas públicas a serviço das novas configurações que se 

processam no espaço urbano capitalista; que, como vimos explicitando, na cidade do Natal, se 

expressa por meio da expansão do setor terciário. 

No plano cultural, alguns eventos que ocorriam nas áreas centro e sul da cidade 

foram deslocados também para a área em questão: por ocasião de festejos juninos, do ciclo 

natalino, do aniversário da cidade etc. Como que para “satisfazer” às necessidades de 

entretenimento da população, dando à Zona Norte um status de “igualdade” frente às demais 

áreas da cidade.

Outros eventos ainda, se originam dentro da própria Zona Norte. Por exemplo, os 

Jogos Escolares da Asa Norte (Jeans) e os Jogos Escolares da Zona Norte (JEZNs), ambos 

organizados por escolas locais junto à Secretaria de Estado da Educação. Estes, a exemplo de 

outros eventos já citados, apresentam uma face de fragmentação do poder local.  

Assim, essa metamorfose por que vem passando o espaço da Zona Norte torna-se 

responsável pela sua inserção, mais uma vez, no conjunto da cidade do Natal. Isso porque a 

primeira forma de inserção da Zona Norte no contexto urbano-espacial natalense se fez 

quando do início da sua formação, aproveitando a oferta de solo urbano de baixo valor 

imobiliário. Esse processo de inserção da Zona Norte à cidade do Natal é uma realidade 
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plausível; ressaltamos, entretanto, que se configura numa inserção de forma desigual, 

provocando, na verdade, uma “reedição” da sua segregação em relação ao contexto urbano 

natalense, por meio de uma nova fase do processo de planejamento urbano e de gestão do 

território, o qual se expressa ora por uma “parceria” entre o Estado, o capital e a sociedade 

civil; ora apenas pelo Estado, ou tão somente pelo capital.  

A inserção da Zona Norte no conjunto da cidade do Natal vem se conformando por 

meio do viés econômico, expressando-se na ampliação do comércio e dos serviços; em 

especial, saúde e educação. Conseqüentemente, ampliando a oferta de emprego dentro da área 

em questão. Esse processo se faz em função do preço do solo, que é mais acessível para 

empresas de médio porte, originárias de outras partes da cidade, as quais vêm instalando suas 

filiais na Zona Norte, possibilitando a minimização de custos e maximização de lucros, bem 

como a garantia ao capital de atingir todas as “fatias” do mercado consumidor da cidade do 

Natal.

 Diante desse quadro, temos a compreensão de que o processo de planejamento 

urbano e de gestão do território na Zona Norte tem sido redimensionado, revelando cada vez 

mais o atendimento aos interesses capitalistas por parte do Estado. É então sobre essa questão 

que nos debruçamos no capítulo seguinte. 



PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DO TERRITÓRIO NA CONSTRUÇÃO DA ZONA NORTE
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3 PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DO TERRITÓRIO NA CONSTRUÇÃO DA ZONA NORTE

3.1 A trajetória do planejamento urbano e da gestão do território na Zona Norte e seus   
      desdobramentos

Analisar a construção do território da Zona Norte sob a ótica do planejamento urbano 

e da gestão do território nos remete a um terceiro conceito, que é o de espaço. Isso porque 

identificamos um encadeamento destes três conceitos da seguinte forma: enquanto que a 

gestão do território norteia a organização do espaço, desde a sua gênese à sua transformação 

(CORRÊA, [19_ _ ], p. 7), este mesmo espaço é a base logística para a realização da gestão 

do território (DAVIDOVIVH, 1991, p. 16); ao passo que o planejamento urbano é, nesse 

processo, o instrumento condutor desta gestão, por meio da indução e do ordenamento do 

espaço urbano por parte do Estado, visando a resolver o conflito da apropriação do espaço 

urbano, presente na relação capital-trabalho (EGLER, 1994, 74).

Iniciamos então nossa reflexão sobre o processo de produção do espaço, ponderando 

que este se faz segundo períodos históricos e técnicas distintas, atendendo às necessidades e 

interesses vigentes da sociedade humana, em momentos igualmente distintos. Nesse sentido, 

Carlos (1982, p. 105) nos diz que “O espaço geográfico é produzido concomitantemente ao 

processo de produção da existência humana. Portanto, não é estático, nem acabado, mas uma 

produção humana ininterrupta”.  

Posto que o processo de produção-(re)produção do espaço se dá em consonância ao 

processo de produção-(re)produção da sociedade, este se faz de forma contínua, pois a 

sociedade humana evolui, ao longo da história, em técnicas, em formas de organização social 

e em relações de poder, demandando cada vez mais uma complexa e inacabada construção do 

espaço ao seu dispor.
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A apropriação do espaço, para Carlos (1994, p. 90), se faz segundo duas formas de 

uso: no sentido da reprodução do capital e no sentido da reprodução da sociedade. No 

primeiro modo, o uso do espaço se faz por meio da produção, contribuindo para o processo de 

acumulação do capital – enquanto espaço da produção; já no segundo modo, o uso de espaço 

se presta à reprodução da sociedade – enquanto espaço do consumo. Dessa forma, o espaço 

urbano é produzido em sua heterogeneidade, abrangendo as mais diversas formas de produção 

e apropriação, atendendo a interesses distintos.

Enveredamos por essa reflexão porque o processo de produção do espaço da Zona 

Norte, sobre o qual incide nossa análise, se fez ao nosso ver, segundo as necessidades e os 

interesses de (re)produção do espaço urbano da cidade do Natal, subordinado às diversas 

escalas territoriais, chegando à escala nacional, dentro do projeto de integração nacional 

pleiteado pelo governo federal. Ressaltando-se ainda que até mesmo o país estava 

subordinado a uma escala maior, qual seja, ao sistema capitalista mundial, que expandia suas 

multinacionais aos países subdesenvolvidos, atraídas pela oferta de mão-de-obra, de matéria-

prima e de incentivos fiscais que estes ofereciam; em especial, o Brasil. A esse respeito, 

Rezende (1982, p. 60), ao discorrer sobre o cenário brasileiro no período compreendido entre 

1964-1975, afirma que “As empresas internacionais ou multinacionais tendem a incluir o 

Brasil como local de produção industrial para o mercado mundial. As causas residem no baixo 

custo dos fatores de produção, principalmente mão-de-obra, além dos incentivos fiscais”.  

Analisando o desenvolvimento brasileiro, a autora citada ainda defende que 

A estratégia de desenvolvimento se baseia, portanto, nas necessidades do 
mercado mundial e na expansão das multinacionais no Brasil, acarretando 
um aumento nas exportações, mas também um sensível aumento de 
dependência tanto financeira quanto tecnológica (REZENDE, 1982, p. 60).   

A construção do território da Zona Norte se insere, portanto, nesse contexto, como 

resultado da implementação de um modelo de planejamento urbano e de gestão do território, 
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segundo o qual atores diferenciados, a saber: o Estado, o capital e a sociedade disputam entre 

si formas de manter sob seu controle o processo de produção e apropriação do referido 

espaço, desde a sua gênese à atualidade. Muito embora saibamos que essa disputa se 

caracteriza, principalmente, pela desigual capacidade de barganha da sociedade, resultando na 

subordinação dos interesses desta aos interesses do Estado e, em especial, aos do capital.  

Assim, a formação da Zona Norte se fez em conformidade com a produção 

capitalista do espaço, sendo este, suporte ao processo de planejamento urbano e à gestão do 

território, permeado de conflitos e contradições, próprios do espaço capitalista. Ao analisar a 

produção do espaço pelo capital, Carlos (1994, p. 22) assinala: 

O espaço produzido pelo capital fundamenta-se na apropriação privada, que 
aliena do produtor o produto; nesse sentido, o espaço se produz a partir da 
sua contradição entre sua produção socializada e a apropriação individual. 
Essa contradição aparece no uso do solo, pois para viver o indivíduo ocupa 
determinada parcela do espaço. 

A visão defendida pela autora pode ser claramente identificada com a formação do 

espaço da Zona Norte, em que a sua população passou a ser, ao mesmo tempo, produtora e 

consumidora do espaço. Enquanto produtora, atendia coletivamente à produção industrial, 

como força de trabalho; enquanto consumidora, era alocada para um espaço que se formou 

inicialmente pela predominância da moradia, apresentando carências de infra-estrutura e 

precárias condições de habitabilidade. Então, enquanto produtora, a população contribuía para 

a acumulação do capital; já enquanto consumidora, perdia o acesso aos bens produzidos 

coletivamente na cidade do Natal, pois passou a ocupar uma área carente e quase que ainda 

inóspita para a população. 

A partir do movimento contínuo de produção do espaço geográfico, visando a 

atender à reprodução da sociedade e do capital, chegamos à reflexão a respeito também da sua 

(re)produção. Ao que propõe Carlos (1994, p. 34), que para apreendermos o 
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[...] espaço como produto social e histórico se faz necessário articular dois 
processos: o de produção e o de reprodução. Enquanto que o primeiro se 
refere ao processo específico, o segundo considera a acumulação do capital 
através de sua reprodução, permitindo apreender a divisão do trabalho em 
seu movimento.  

Com base na idéia lançada pela autora, afirmamos que a produção do espaço da Zona 

Norte se deu a partir da (re)produção do espaço urbano da cidade do Natal. Pois o espaço da 

Zona Norte vem adquirindo uma heterogeneidade, baseada na diversidade de atividades 

econômicas ligadas ao setor terciário, oposta àquela da sua estrutura inicial, baseada em 

atividades rurais, passando em seguida, a apresentar uma homogeneidade residencial, com a 

expansão dos conjuntos habitacionais. 

Para atingir o estágio em que ora se apresenta o espaço da Zona Norte, diversos 

agentes vêm atuando na sua formação. A referida área passa a abranger o processo de 

(re)produção do espaço urbano da cidade do Natal, associando um conjunto de atividades 

ligadas à reprodução do capital: indústria, comércio e serviços; e outras vinculadas à 

reprodução da sociedade: moradia, equipamentos coletivos, organizações de base etc. 

Mas a atual dinâmica sócio-espacial que vem se conformando na Zona Norte, a partir 

da (re)produção do espaço urbano de Natal, no nosso entendimento, é um reflexo, 

principalmente, da expansão do setor terciário, dentro do contexto de (re)produção capitalista 

do espaço urbano. E como próprio do processo de produção do espaço sob a égide do 

capitalismo, é assim um espaço de conflitos entre grupos sociais, políticos e econômicos.  

Nesse contexto conflituoso, fazem-se presentes ações fundamentais como o 

planejamento urbano e a gestão do território, configuradas como formas de intervenção 

política, jurídica, econômica, social, ideológica, cultural e filosófica do Estado, do capital e da 

sociedade civil, no processo de produção do espaço geográfico (CARLOS, 1994, p. 23).
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Por ser a expressão concreta da forma como a sociedade se organiza para produzir a 

sua sobrevivência, o espaço geográfico é permeado de intenções e interesses dos diversos 

grupos sociais, que disputam entre si a hegemonia nas decisões que norteiam a produção deste 

espaço. Assim, segundo Castells (1983, p. 146), “O espaço urbano é estruturado, quer dizer, 

ele não está organizado ao acaso, e os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao 

especificá-los, os determinismos de cada tipo e de cada período da organização social”. E 

ainda segundo o autor citado: “O espaço, socialmente falando, assim como o tempo, é uma 

conjuntura, isto é, uma articulação de práticas históricas concretas” (CASTELLS, 1983, p. 

472, grifo do autor).

Assim, o espaço é resultante das ações dos diversos atores que influenciam a sua 

produção. Estes atores são, no nosso entendimento, o Estado, o capital e a sociedade, 

enquanto elementos indutores da gestão do território, numa dada configuração sócio-espacial. 

Nesse sentido, Castells (1983, p. 159) indica os elementos que influenciam na sua produção: 

“Analisar o espaço enquanto expressão da estrutura social resulta, conseqüentemente, em 

estudar sua modelagem pelos elementos do sistema econômico, do sistema político e do 

sistema ideológico, bem como pelas combinações e práticas sociais que decorrem dele”. 

Nessa “modelagem” defendida pelo autor, apreendemos a gestão do território, pois 

no pensamento de Castells, acerca da análise do espaço, este conceito se faz presente nos 

diversos momentos em que ele faz referência à produção espacial, porque explicita as diversas 

esferas que concorrem para esse fim: o jurídico, o econômico e o político que, no nosso 

entendimento, estão representadas pelo Estado, o capital e a sociedade, respectivamente, no 

referido processo, indicando a incidência de gestão do território. 

A respeito do processo de produção do espaço, Castells (1983, p. 264) ainda propõe 

que “A análise do espaço institucional lembra assim a determinação econômica da estrutura 
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urbana e introduz à dinâmica social, quer dizer à luta política, que está no centro de toda 

análise concreta da transformação de uma cidade”. 

Encontramos relação entre as idéias defendidas anteriormente e o processo de 

produção do espaço da Zona Norte, porque este se fez no sentido de atender à instalação do 

DIN e da política habitacional do SFH. Um espaço em que ocorrem, simultaneamente, o 

processo de reprodução do capital – por meio da indústria – e o de reprodução da sociedade – 

por meio da oferta de moradia nos conjuntos habitacionais. Neste processo, a sociedade 

contribuía tanto para a acumulação do capital, enquanto força de trabalho, criando o espaço da 

produção; quanto para a sua própria reprodução, por ser consumidora deste mesmo espaço, 

por meio da moradia, que antes mesmo de exercer a sua função social, exercia a função 

mercadológica. 

O Estado concorreu nesse processo como promotor de benfeitorias, favorecendo o 

capital, pois tanto a implantação industrial quanto a habitacional foram resultantes de planos 

governamentais em nível estadual. Mais uma vez, ressaltamos que a ação do Estado se fez em 

parceria com o capital, visto que beneficiou sobremaneira o setor da indústria, por meio da 

instalação do DIN e da expansão da construção civil. Isso porque, a atuação da grande 

indústria no espaço se dá por meio de um sistema de normas, códigos e regras de eficiência, 

visando ao controle dos recursos humanos e materiais, na relação capital-trabalho 

(DAVIDOVICH, 1991, p. 15). 

Seguindo a reflexão do encadeamento dos três conceitos propostos inicialmente, 

passamos ao de planejamento urbano, o qual é definido no pensamento de Rezende (1982, p. 

23) como “[...] uma intervenção do elemento gestão sobre qualquer dos outros elementos, 

inclusive ele próprio, ou sobre suas respectivas relações. Algumas vezes a intervenção estatal 

tem por objetivo equilibrar um desajustamento na produção, outras vezes no consumo”. 

Vemos assim que produção e consumo aparecem como esferas de ocupação do espaço 
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urbano, as quais necessitam de regulação por parte do Estado, via planejamento urbano. Isso 

porque, é na cidade que se concentram os processos de acumulação do capital e de reprodução 

da força de trabalho.

A esse respeito, ainda é Rezende (1982, p. 19) que nos conduz a refletir que         

“No modo de produção capitalista, [...] a cidade surge como local de reprodução dos meios de 

produção, local de reprodução da força de trabalho e, também, fator de acumulação do 

capital”. É então por meio da relação conflituosa capital/trabalho, em que o produto do 

trabalho coletivo é apropriado individualmente pelo capital, que o Estado entra em cena para 

gerir tais conflitos, ordenando o espaço urbano. Assim,  

[...] na ânsia de resolver a cidade, o poder público, a quem cabe a gestão do 
consumo coletivo, opta por ordenar a cidade, disciplinando o aparente caos, 
pois a nível de espaço a crise urbana aparece como um crescimento não-
planejado” (REZENDE, 1982, p. 21).

Mas, para resolver esse “caos” do espaço urbano, “Algumas vezes, os planos agem 

enfatizando as desigualdades sociais, alocando equipamentos e infra-estrutura em áreas já 

ocupadas por população de alta renda, aumentando ainda mais o valor da terra no local” 

(REZENDE, 1982, p. 21). Essa realidade é identificada na (re)produção do espaço urbano da 

cidade do Natal, quando da sua expansão horizontal nos sentidos norte e sul. Ressaltamos que 

nesse evento, o Estado criou áreas diferenciadas de implantação da moradia, sendo a primeira 

designada para a população de baixa renda; enquanto que a segunda, para a população de 

melhor poder aquisitivo. E esta diferenciação se deu tanto no aspecto moradia quanto na 

distribuição espacial de equipamentos de infra-estrutura, os quais ainda hoje são insuficientes 

na Zona Norte. 

O modelo de planejamento urbano segundo o qual o espaço da Zona Norte foi 

concebido não esteve dissociado daquele posto em prática no Brasil. A esse respeito 

resgatamos o que diz Pontes (1994, p. 25): 
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[...] a função social do planejamento consiste em garantir e aumentar a 
reprodução do modo de produção capitalista através da produção de normas 
políticas, econômicas e sociais que articulam, pela subordinação, os distintos 
grupos e classes sociais da formação econômica e social brasileira aos 
interesses dos grupos privilegiados.

Sobre esse modelo de planejamento urbano, Egler (1994, p. 77) também tece 

considerações, assinalando que o mesmo tinha os cidadãos e a cidade como objetos de sua 

política, e não como sujeitos. Sendo esse mesmo pensamento partilhado por Santos Júnior 

(1995, p. 30), ao colocar que o planejamento teve por função racionalizar as administrações 

municipais e resolver problemas urbanos. Tendo como resultado a “despolitização do urbano” 

e o monopólio do poder público sob uma visão tecnicista. 

Para entendermos melhor a realidade da Zona Norte, e considerando que esta se 

insere no contexto urbano brasileiro, retomamos ainda o pensamento de Pontes (1994, p. 25), 

ao estudar o modelo de planejamento urbano desenvolvido no Brasil. Segundo a autora 

mencionada,  

O planejamento da organização do espaço no Brasil, assim como o próprio 
aparelho de Estado, reproduz-se no seio de profundas contradições sociais, 
no miolo de uma crise política onde a própria classe economicamente 
dominante não consegue hegemonia política. Assim, as graves distorções 
que se observam no processo de planejamento resultam das contradições do 
desenvolvimento econômico e social que o próprio Estado, e nele o 
planejamento, estimula.  

Vemos assim, que o planejamento urbano brasileiro se colocou a serviço dos estratos 

populacionais privilegiados, ressaltando, a serviço do capital. Identificamos então estreita 

relação entre o pensamento da autora acerca do planejamento no Brasil e o modo de 

intervenção do Estado na formação do espaço da Zona Norte. É que, ao instalar o DIN na 

referida área, o Estado deixava explícito o favorecimento ao capital industrial, por meio da 

disponibilidade de fatores como: baixo preço do solo, benfeitorias urbanas, alocação de mão-
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de-obra, produção capitalista da moradia, entre outros. Com relação à alocação de mão-de-

obra, o estudo da Secretaria de Estado do Planejamento intitulado “Distrito Industrial: 

proposição de apoio financeiro” destaca, dentre as vantagens de localização do DIN a “[...] 

vizinhança de bairros populares e das cidades de Extremoz, São Gonçalo do Amarante e 

Ceará-Mirim, favorecendo a mobilidade e absorção de mão-de-obra” (RIO GRANDE DO 

NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ _ ]). 

Essa discussão é aprofundada nas palavras de Pontes (1994, p. 84) ao dizer que 

[...] o Estado, não podendo atender ao conjunto das demandas sociais, 
concentra seus investimentos nas funções urbanas imprescindíveis ao 
funcionamento do pólo dominante, isto é, do capital, permanecendo à 
margem, as necessidades habitacionais, de transportes e equipamento social 
da população.

Entretanto, esse modelo entrou em crise em virtude de não ter conseguido superar as 

desigualdades sociais reinantes nas cidades, surgindo, na década de 1980, um modelo oposto 

a este, valorizando os movimentos sociais urbanos, transferindo o foco de atenção do saber 

técnico para o popular, fazendo essa década ser marcada por movimentos sociais urbanos 

(EGLER, 1994, p. 77), os quais culminaram com a participação popular na elaboração da 

Carta Magna do país em 1988, propondo emendas constitucionais a esta, por meio das quais 

esses movimentos reivindicavam o acesso à moradia nas cidades brasileiras. Com isso, o 

planejamento urbano passou a ser visto como questão política e não tecnocrática (SANTOS 

JÚNIOR, 1995, p. 54). Nesse sentido, surge “[...] o planejamento urbano, cuja tarefa essencial 

dever ser a de apropriação equilibrada do espaço urbano, organizando o desenvolvimento e a 

reprodução desse espaço, ou seja, tentando resolver o problema do consumo coletivo” 

(REZENDE, 1982, p. 21). 

Inserindo a formação da Zona Norte no contexto do planejamento urbano no Brasil, e 

tendo a década de 1970 como referência à gênese do espaço em questão, afirmamos que este 
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teve o planejamento urbano como fator decisivo de sua criação, pois este, na referida década, 

deu-se como instrumento de intervenção estatal para controlar, financiar e orientar o 

crescimento urbano. Nesse contexto, surgiu o BNH – criado desde 1964 –, por meio do qual 

foram financiados conjuntos habitacionais e planos diretores; estes últimos sendo criados 

segundo um saber técnico multidisciplinar (EGLER, 1994, p. 76).  

Ao considerarmos que o processo de urbanização brasileira se fez concomitante ao 

de industrialização, fazia-se necessário então estimular o consumo. Para esse fim, nos diz 

Rezende (1982, p. 60) que “Mecanismos de crédito são criados para estimular a demanda por 

bens industrializados. No caso da indústria da construção civil, o BNH estimula o crescimento 

através de financiamentos a longo prazo”.  

Os objetivos do BNH são assim apontados em Rodrigues (1988, p. 57):  

[...] coordenar a política habitacional dos órgãos públicos e orientar a 
iniciativa privada, estimulando a construção de moradias populares; 
financiar a aquisição da casa própria; melhoria do padrão habitacional e do 
ambiente; eliminar favelas; aumentar o investimento da indústria da 
construção e estimular a poupança privada e o investimento.  

Tais objetivos resultaram numa ação que é criticada por Pontes (1994, p. 25) de 

forma veemente: 

A atuação do BNH favoreceu, ao mesmo tempo, o florescimento de negócios 
imobiliários, a realização de ambiciosos projetos de urbanização e a 
multiplicação de tecnocratas dedicados a estudos, planos, programas e 
projetos. Combinaram-se, amplamente, os interesses governamentais, no 
sentido de tomar iniciativas no âmbito do planejamento territorial, com 
vistas a equacionar problemas no ´campo social´, com os interesses da 
empresa privada, aumentando a expropriação direta e indireta das classes 
assalariadas (grifo da autora). 

Refletindo nessa mesma linha, Egler (1994, p. 77) identifica a ação da política do 

BNH sob dois eixos: “O Primeiro montou um circuito para a acumulação de capital 
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financeiro, promocional e da indústria da construção civil voltada para a produção de 

habitações de médio e de alto padrão”; enquanto que “[...] o segundo, parcialmente 

socializado, articulou o Estado e a indústria da construção civil para a produção de habitação 

popular”. Associado a isso, tinha as prefeituras locais com a função de implementar a política 

urbana do plano diretor, disciplinador da ação de agentes sociais e econômicos na construção 

da cidade. Era, portanto, uma estrutura centralizada de planejamento e gestão urbanos. A 

expressão dessa política é a criação dos conjuntos habitacionais, construídos de forma 

homogênea em todo o país, expandindo a cidade horizontalmente (EGLER, 1994, p. 77). 

Por ser o Estado o ator principal na formação do espaço da Zona Norte, via 

planejamento urbano, é importante refletirmos sobre a sua ação dentro desse processo. Ao que 

nos aponta Corrêa que 

A atuação do Estado se faz, fundamentalmente e em última análise, visando 
criar condições de realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, 
condições que viabilizam o processo de acumulação e a reprodução das 
classes sociais e suas frações (1989, p. 26).

O Estado atua no espaço urbano de forma decisiva, produzindo e consumindo o 

espaço, regulando o uso e o valor do solo, interagindo com movimentos sociais urbanos 

(CORRÊA, 1989, p. 24). Na interação com esses movimentos, sua ação não é neutra, visto 

que representa uma das classes presentes no espaço urbano, as quais estão continuamente em 

conflito, face aos interesses que aí se processam. Eis porque, 

[...] sua ação é marcada pelos conflitos de interesses dos diferentes membros 
da sociedade de classes, bem como das alianças entre eles. Tende a 
privilegiar os interesses daquele segmento ou segmentos da classe dominante 
que, a cada momento, estão no poder (CORRÊA, 1989, p. 26).  

Assim, o Estado que poderia agir no sentido de atenuar os conflitos inerentes ao 

espaço urbano capitalista, resultante das formas de produção e consumo deste, aprofunda 
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ainda mais as contradições entre as classes divergentes. Sobre essa questão, Pontes (1994, p. 

83) nos diz que 

A intervenção do Estado no setor urbano, em lugar de equacionar a crise 
habitacional e de equipamentos criada pela contradição inerente à 
urbanização capitalista, politiza e globaliza os conflitos urbanos, ao articular 
as condições materiais de organização da vida cotidiana e do conteúdo de 
classe das políticas do Estado. 

Desde o início da formação do espaço da Zona Norte, essa realidade é bem expressa 

na forma de apropriação do espaço urbano, sendo o referido espaço destinado à parcela da 

população de baixa renda – enquanto espaço de consumo, de moradia; tendo o Estado também 

contribuído no sentido de alocar mão-de-obra para a indústria; defendendo, portanto, os 

interesses do processo de reprodução do capital, via setor secundário. Atualmente, esse 

mesmo processo entra em cena, só que dessa vez, atendendo à expansão do setor terciário – a 

expansão do comércio e dos serviços. 

Nossa reflexão acerca do encadeamento dos conceitos de planejamento urbano, de 

gestão do território e de espaço na construção do território da Zona Norte, nos conduz agora a 

desenvolver nossa visão sobre gestão do território e seu rebatimento no espaço. 

A produção do espaço da Zona Norte é, ao nosso ver, fruto também da gestão do 

território, a qual pode ser entendida como o saber específico de governabilidade, segundo um 

sistema complexo de coordenação, para uma sociedade em rápida transformação. Para atingir 

seus objetivos, a gestão utiliza-se dos diferentes recursos da ciência, da informação, da 

organização e da decisão para garantir relações de poder, abrangendo ações de amplo alcance 

e a longo prazo, adaptando-se às mudanças dos interesses hegemônicos da política e da 

economia (DAVIDOVICH, 1991, p. 7-8).  

Dando continuidade a essa reflexão acerca da gestão do território, julgamos 

necessário precisar o conceito de território, para o qual Davidovich (1991, p. 8) indica que 
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[...] território implica um determinado uso do espaço, consubstanciado em 
mecanismos de apropriação, de controle e de defesa por agentes públicos e 
privados, através dos quais se viabilizam as práticas de poder. 

Ou ainda segundo Becker ([19_ _ ], p. 2):

O território é o espaço da prática. Por um lado é um produto da prática 
espacial: inclui apropriação de um espaço, implica na noção de limite [...] 
manifestando a intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço. Por 
outro lado, é também um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como 
meio para sua prática (grifo da autora). 

Postas as definições a respeito de “gestão” e de “território”, precisamos melhor o 

conceito de gestão do território, a qual é indicada por Corrêa ([19_ _ ], p. 7), “[...] como sendo 

o contrôle [sic!] da organização espacial, envolvendo a sua própria gênese e o curso de suas 

transformações” (grifo do autor). Tal afirmação confirma o nosso pensamento de que a 

formação do espaço da Zona Norte, as etapas de sua transformação e a atual dinâmica sócio-

espacial têm a gestão do território como uma dos elementos formadores.  

A respeito desse conceito é importante considerar ainda o que afirma Becker (1991, 

p. 178): “[...] a gestão do território corresponde à prática das relações de poder necessárias 

para dirigir, no tempo e no espaço, a coerência das múltiplas finalidades, decisões e ações”. 

Entendemos então, concordando com Davidovich (1991, p. 8), que a gestão se opõe à 

particularidade e à diferenciação; nela, impera a homogeneidade; prevalece a manutenção da 

autoridade de instituições e outros mecanismos de poder. Mas a sociedade se opõe a esse 

unitarismo pelas manifestações culturais, étnicas e religiosas, bem como por meio da pequena 

e da média empresa, que por sua flexibilidade e criatividade contrariam a homogeneidade da 

produção em massa.

Identificamos esses mecanismos de auto-afirmação criados pela população da Zona 

Norte, opondo-se à sua condição de segregação sócio-espacial em relação ao conjunto da 
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cidade do Natal, quando da sua aglutinação nas diversas organizações de base, mesmo que de 

forma fragmentada. No referido espaço, estas formas de mobilização popular são muitas, e 

terminam mais por dividir que unir a população em suas lutas.  

Dessa forma, o conjunto da sociedade da Zona Norte também busca meios de 

influenciar, de exercer poder na construção do território, como ator político, visto que lhe fora 

negado esse direito desde a construção inicial do espaço, tanto pela implantação industrial 

quanto pela política habitacional, que se deu de forma homogeneizadora, abrangendo parcelas 

do espaço desde o contexto nacional ao local.

Criticando esse modelo homogeneizador de gestão do território e propondo outro, 

com base no respeito à cidadania, Davidovich (1991, p. 28) aponta: 

[...] a proposta de uma gestão de caráter democrático implica, 
necessariamente, a adoção de estratégias territoriais menos perversas, 
mediante efetiva integração entre as partes segregadas. Integração essa que 
deve assegurar o direito aos bens e valores desenvolvidos com a 
urbanização, ou seja, o direito pleno da cidadania.

Gestão do território e planejamento urbano são, ao nosso ver, as vias centrais na 

formação do espaço da Zona Norte. Nesse sentido, encontramos respaldo em Davidovich 

([19_ _ ], p. 12), que afirma: “[...] gestão e território são entendidos como elementos não 

dissociados, a partir da idéia de que o exercício do poder e do controle tem no suporte 

espacial uma condição necessária”. 

Esse pensamento pode ser ainda confirmado por Egler (1994, p. 74) ao afirmar que 

“[...] a gestão da cidade é de responsabilidade do Estado, sendo que o planejamento urbano 

emerge como instrumento de ação para realizar essa gestão”. Razão pela qual afirmamos que 

o planejamento urbano e a gestão do território implementados na Zona Norte contribuíram 

sobremaneira para o seu processo de formação, gerando um quadro de segregação sócio-

espacial e de exclusão social. Segundo Egler, que ao estudar os planejamento e os seus 

resultados afirma:  
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[...] no Brasil, ele [o planejamento urbano] se realiza de forma excludente 
[...] isto é, o conjunto de políticas, projetos e legislações atende a uma parte 
da sociedade, inclusa no circuito da modernidade, e incide sobre uma parcela 
do território urbanizado (1994, p. 75). 

Com base na reflexão que desenvolvemos acerca do encadeamento do planejamento 

urbano e da gestão do território na formação do espaço da Zona Norte, reafirmamos que este 

processo se desencadeou em conformidade com os interesses do capital, viabilizando sua 

política industrial, em detrimento das demandas da população. Tal processo resultou num 

espaço que, tendo servido de suporte ao planejamento urbano e à gestão do território, 

apresenta, ao longo da sua história, um quadro de exclusão social e segregação sócio-espacial, 

pois a sua formação se fundamentou na lógica contraditória da (re)produção capitalista do 

espaço.

É com base neste quadro teórico-conceitual que procuramos entender melhor o 

processo de formação da Zona Norte, lançando um olhar sobre as nuances do planejamento 

urbano, desde a escala local à nacional. Para fundamentar nossa visão em escala local – 

Município de Natal –, utilizaremos idéias defendidas em estudos desenvolvidos em nível 

acadêmico a respeito da expansão urbana de Natal, visto que os planos dos governos 

municipais do período em estudo – 1970 à atualidade – não estão disponíveis no órgão de 

planejamento do Município de Natal. Apenas os Planos Plurianuais a partir de 1994 nos foram 

disponibilizados para análise.

Iniciemos então nossa reflexão pela experiência de planejamento vivenciada em 

nível estadual, mesmo porque os dois fatores mais significativos na formação da Zona Norte – 

a implantação do DIN e da política habitacional do SFH – foram de iniciativa do governo 

estadual. Tomaremos por base a partir de então, o documento “A experiência de planejamento 

no Rio Grande do Norte: período 1961-1979” (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1979). 
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O planejamento teve início no RN com a tomada de consciência por parte do 

governo, quando despertou para a necessidade de organizar um processo articulado e racional 

de desenvolvimento. Para isso foi criada a Comissão Estadual de Desenvolvimento (CED). 

Surgiram então os primeiros planos de desenvolvimento, influenciados pelas idéias 

defendidas pela Sudene no sentido da industrialização do Nordeste brasileiro, como forma de 

superação das desigualdades regionais, contribuindo para a formação da unidade nacional, 

fazendo com que o capitalismo passasse a abranger todo o território brasileiro. Estávamos 

então diante de uma perfeita sincronia entre o planejamento estadual e o federal.  

Ressaltamos que o esforço do governo estadual em implantar um parque industrial 

no RN se fazia necessário, pois o estado se apresentava à época como o mais pobre do país, 

estando também desnivelado do desenvolvimento entre os estados do Nordeste. O 

desenvolvimento industrial era assim uma prioridade para o RN se enquadrar na proposta de 

industrialização da Sudene, mas a base de infra-estrutura era precária, o que requereu do 

governo estadual investimentos em energia, estradas e comunicações. 

A partir da década de 1970, foram criados a Seplan e o Sistema Estadual de 

Planejamento, passando estes órgãos a integrar o sistema de governo em nível estadual, e 

como subsistema do Sistema Nacional de Planejamento. A amplitude de ações do Sistema 

Estadual de Planejamento abrangeu a partir de então a elaboração de planos de ação do 

governo estadual, modernização administrativa, investimentos nos setores público e privado, 

visando a modificações na economia do RN, estudos sobre as potencialidades do estado, 

criação de sistemas de informação, planejamento e administração; especialização de técnicos 

em planejamento e acolhida de investimentos de organismos nacionais e internacionais. Pelo 

exposto, percebemos que havia uma carência significativa na área de planejamento, a qual 

passou a ser superada com as ações anteriormente citadas, que possibilitam a intervenção do 

Estado na vida econômica, social e política do RN.  
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Cita o referido documento (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1979, p. 42-43) que

[...] o Sistema Estadual de Planejamento passa a pautar a sua ação segundo 
um esquema que abrange os campos social, econômico e institucional [...] 
segundo o modelo de ação para o desenvolvimento orientado pelas 
estratégias de crescimento econômico, integração social, integração espacial 
e organização institucional. 

Assim, o Plano de Governo passa a definir as ações significativas para o exercício 

governamental. Ações essas direcionadas em especial para o desenvolvimento econômico 

acelerado do RN, dado o seu atraso em relação à própria região na qual se insere e ao contexto 

nacional, que apresentava um clima de intenso processo de industrialização-urbanização. Para 

esse fim,  

No campo econômico, através da estratégia de crescimento econômico, 
visava-se atender aos objetivos de economia da União, considerando o 
compromisso do desenvolvimento econômico acelerado (II PND), sem a 
preocupação com certas repercussões sociais, resultantes de sua aplicação, 
por exemplo, o agravamento de marginalização de mão-de-obra no Estado 
(RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1979, p. 65). 

Face ao conflito gerado pelo desenvolvimento econômico acelerado, no qual a 

relação capital/trabalho forma como que uma arena, o Estado cria mecanismos de atenuar as 

contradições inerentes à produção capitalista do espaço. Nesse sentido, o referido documento 

aponta que 

[...] considerando estes efeitos [por exemplo, a marginalização da mão-de-
obra], procurou-se a elaboração de uma estratégia de caráter compensatório 
com o objetivo de gerar novos empregos no Estado e oferecer bens e 
serviços à população atingida pela estratégia convencional de crescimento 
econômico e também compensar os efeitos marginalizadores de mão de obra 
e recursos naturais e ao mesmo tempo buscar a melhoria progressiva dos 
padrões de vida e condições sociais da população. Esta estratégia 
denominou-se de integração social e seu caráter como se pode ver é 
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essencialmente compensatório (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, 1979, p. 65). 

É deste conjunto de políticas compensatórias que surgem os programas de governo 

voltados para a formação de mão-de-obra, abrangendo desde a área da construção civil, 

vestuário, alimentos, entre outros; bem como o incentivo à produção artesanal e à associação 

de pequenos produtores para a comercialização dos seus produtos. 

Desde a década de 1970, o Governo Cortez Pereira já estabelecia em seu “Plano de 

Ação do Governo: 1972-1975” diretrizes neste sentido. Na área de Promoção Social, são 

apresentadas metas de incentivo à participação comunitária de desenvolvimento sócio-

econômico, orientação e readaptação aos grupos marginalizados, programas de 

“adestramento” e treinamento profissional para superar o subemprego em zonas urbanas e 

integração dos imigrantes à vida urbana (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, [19_ _ ]d., p. 89). 

A atenção à área de Ação Social teve continuidade no Governo Lavoisier Maia, no

“Plano de Ação Social: 1979-1983”, no qual são estabelecidos programas de capacitação de 

mão-de-obra não qualificada, abrangendo cursos para construção civil, alimentos, vestuário, 

consertos e serviços domésticos; de incentivo às associações artesanais visando à produção e 

comercialização; de orientação, inscrição e encaminhamento de aproximadamente 200 mil 

trabalhadores, para a sua inserção no mercado de trabalho (RN – SECRETARIA DE 

ESTADO DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL, [19_ _ ]).

Mesmo considerando-se que a abrangência dessas metas é em nível estadual, grande 

parte delas incide sobre a cidade do Natal, pois é esta que recebe, na década de 1980, o maior 

fluxo de migrantes do interior do estado, apresentando assim as maiores carências de emprego 

e concentrando grande massa de mão-de-obra marginalizada, porque as funções urbanas 
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próprias da cidade se concentravam entre os setores secundário e terciário, enquanto estes 

migrantes não apresentavam esse perfil de qualificação.  

Detectando o problema do subemprego gerado na cidade do Natal pela presença 

destes migrantes, o documento “Perfil da Região da Grande Natal” revela que  

Analisando-se a condição dos migrantes, segundo a ocupação, partiu-se de 
um paralelo entre a situação de ocupação dos chefes de famílias que 
migraram até 1973, identificando-se que 21,5% tinham ocupação na 
agropecuária e extração mineral antes de chegar a Natal, e que apenas 5,1% 
destes permaneceram nestas atividades, depois de se fixarem em Natal (RN 
– SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ _ ]c).  

Diante deste quadro, fazia-se então necessário desenvolver programas e projetos 

governamentais com vistas à absorção dessa mão-de-obra no mercado de trabalho, razão pela 

qual os planos de governo em nível estadual apresentam sempre uma preocupação de 

qualificação do contingente de migrantes. Estes foram absorvidos em sua maioria nas 

atividades industriais, na construção civil e no serviço público (RN – SECRETARIA DE 

ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ _ ]c).

É importante ressaltar a contribuição de cada um desses ramos de atividades. 

Indústria e construção civil, além de pertencerem a um mesmo setor de atividades econômicas 

– o secundário –, faziam parte de uma estratégia em nível nacional, no sentido de integrar o 

Nordeste brasileiro ao circuito de industrialização-urbanização, o qual trazia em si a 

viabilidade de expansão do capitalismo monopolista em todo o território nacional. Fazia-se 

necessário então, não apenas produzir, mas criar um potencial de consumo para os bens 

produzidos. Desde os bens não duráveis aos duráveis – inclusive a habitação –, tudo precisava 

de consumidores. Então não interessava à parceria Estado-capital a massa de força de trabalho 

marginalizada, pois esta seria um entrave à expansão do processo de reprodução do capital.  

Enquanto o desenvolvimento urbano se consolidava na associação industrialização-

urbanização, a presença do Estado, enquanto ente regulador desse processo, era requerida 
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cada vez mais, o que resultou na ampliação dos serviços públicos, que em Natal se fez pela 

implantação do Centro Administrativo do Governo do Estado, do Campus da UFRN e da 

ampliação dos serviços de saúde e educação estaduais, entre outros. Assim, esses três ramos 

de atividade – a indústria, a construção civil e o serviço público – são aliados do Estado no 

sentido de amenizar os conflitos da relação capital/trabalho, pela oferta de empregos. 

Na área de Habitação, é importante resgatar as diretrizes traçadas no “Plano de Ação 

do Governo 1972-1975”, por este sinalizar com o início da formação da Zona Norte. O 

referido documento estabelece como diretrizes: ampliar a oferta de habitações; incentivar a 

construção civil, que absorve a mão-de-obra não especializada; oferecer à população 

habitações em condições de higiene, segurança e conforto; e prestar os serviços urbanos 

requeridos por esta população (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

[19_ _ ]d., p. 94).

Indica ainda o referido “Plano de Ação de Governo 1972-1975”, que era necessário

Prevenir a formação de novos aglomerados de habitações precárias, 
promovendo a utilização e diversificação dos sistemas financeiros de oferta 
de habitações; Desenvolver padrões de casas populares de acordo com as 
condições ambientais de cada região, a fim de reduzir seu custo e possibilitar 
financiamentos compatíveis com as disponibilidades da população de baixa 
renda; Estender os serviços urbanos e equipamentos sociais às novas áreas 
residenciais, promovendo sua urbanização; Localização adequada aos 
conjuntos residenciais de modo a não se tornarem isolados na sua estrutura 
urbana (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ 
_]d., p. 94-95). 

As metas traçadas neste Plano de Ação são demais significativas para a cidade do 

Natal, visto que esta vinha atraindo população e expandindo sua estrutura urbana, de modo a 

requerer os cuidados estabelecidos por parte do Estado. Mas, na verdade, não é isso que se 

verifica, pois a expansão urbana de Natal gerou problemas que foram e ainda são ônus sobre a 

sua população, em especial, a da Zona Norte, que detém os maiores níveis de carência de 

infra-estrutura urbana. Ressaltamos ainda que o período de vigência do referido Plano de 
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Ação corresponde ao início da década de 1970, início do nosso período do nosso estudo. E, 

mesmo tendo sido implantado o primeiro conjunto habitacional na Zona Norte só em 1976, 

este foi, certamente, resultado de uma política que já era vislumbrada nos níveis municipal, 

estadual e nacional. 

Como resultado desta prática de planejamento, indica-nos o documento “A 

experiência de planejamento no Rio Grande do Norte: período 1961-1979” que 

[...] a Seplan passa a um estágio de contribuição para o desenvolvimento, 
através de novas formas de integração da população economicamente 
marginal ao processo produtivo, dentro de um esquema de motivação à 
iniciativa privada para que esta gradativamente assuma as iniciativas no 
campo econômico (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, 1979, p. 59). 

Diante do exposto acerca do trabalho desenvolvido pela Seplan no sentido de 

direcionar as ações governamentais no Estado do RN, são apresentadas algumas tendências 

claras da parceria Estado-capital, as quais apresentamos a seguir: o investimento maciço do 

processo industrializante do governo federal, para que este se instalasse nos núcleos urbanos 

do RN, especialmente em Natal, com a instalação do DIN; o foco de interesse do 

planejamento no sentido de beneficiar a iniciativa privada, por meio do investimento por parte 

do Estado em infra-estrutura de energia, transportes e comunicações; até mesmo a 

reintegração do contingente de mão-de-obra marginalizada ao processo produtivo.  

O Governo José Agripino (1991-1994) dá continuidade ao apoio do Estado em 

relação ao capital no setor industrial, reconhecendo em suas “Diretrizes de Governo” que 

[...] a indústria do Estado é pequena e pouco diversificada, porém guarda 
compatibilidade com a estrutura econômica vigente e já atingiu, pelos menos 
em alguns setores, uma capacidade de atuar como força impulsionadora de 
outras atividades econômicas (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, [19_ _ ]a.). 
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Diante dessa realidade, traça uma linha de intervenção do governo do Estado neste 

setor, afirmando  

[...] o papel do Estado, como instrumento de regulação e de ordenamento dos 
agentes que atuam na área industrial, criando e implementando facilidades 
para que os novos investimentos privados possam viabilizar as 
oportunidades econômicas que este setor (RN – SECRETARIA DE 
ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ _ ]a.). 

Cumpria então ao seu governo “[...] avançar na complementação da infra-estrutura de 

apoio ao crescimento da atividade industrial, de forma a possibilitar economias externas que 

possam influir na consolidação do parque manufatureiro do Estado” (RN – SECRETARIA 

DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, [19_ _ ]a.). 

Eis então a comprovação de que o Estado atua no espaço associado ao capital, tendo 

como conseqüência um quadro de exclusão social, o qual potencializa sua projeção 

institucional junto à sociedade, quando da criação de programas governamentais 

compensatórios. 

No âmbito político de sua intervenção na produção do espaço, o Estado garantiu a 

sua reprodução enquanto poder, por uma intensa participação no sentido de “organizar” a 

população em torno da superação de problemas urbanos, via ação comunitária. Na cidade do 

Natal, e em especial, na Zona Norte, a política habitacional trazia consigo o germe de um 

modelo de organização comunitária – o Conselho Comunitário – que, devendo ter a função de 

representar a sociedade em suas reivindicações junto ao poder público, terminava por sofrer 

um processo explícito de cooptação, pois, desde a sua origem, estabelecia uma parceria com o 

Estado.

Mas essa não é uma peculiaridade da Zona Norte; ao contrário, insere-se até mesmo 

no contexto nacional, que vivia o início das transformações no sentido da abertura política, 
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após ter vivenciado a Ditadura Militar. Segundo o documento “Diagnóstico Habitacional do 

RN”, em suas considerações sobre as organizações comunitárias, 

A abertura política e as transformações que se seguiram no âmbito do regime 
militar então vigente, mais especificamente na fase de transição para a 
democracia que se vislumbrava, influenciaram sobremaneira a política 
social, que passou a incorporar a participação popular como forma de 
efetivar a legitimidade do governo (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, 1988, p. 63). 

Nesse sentido,

Programas federais foram então criados com a finalidade explícita de 
institucionalizar canais de comunicação entre Estado e Sociedade Civil. Em 
1975 foi criado o Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos – PNCSU, 
que visavam entre outros objetivos, promover a integração social e 
destinava-se a atender a população em estado de carência e degradação 
comunitária (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, p. 
63).

O programa dos Centros Sociais Urbanos (CSU) foi implantado de forma pioneira 

em Natal, em 1976, associando-se à política habitacional que expandia a cidade tanto no 

sentido norte quanto no sentido sul. Aponta-nos o documento anteriormente citado que “Para 

a implantação dos Centros Sociais Urbanos – CSUs, fazia-se necessário a existência de um 

Conselho Comunitário como órgão representativo dos interesses da população” (RN – 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1988, p. 63) . Os Conselhos 

Comunitários se instalavam nas dependências dos CSUs, para os quais eram disponibilizados 

em média 1 a 2 prédios por conjunto habitacional. E era nesse quadro de cooptação e 

dependência que aquela população, originária do meio rural e desarticulada politicamente, 

vislumbrava os primeiros sinais de vivência comunitária, sob a guarda do poder do Estado.  

O “Diagnóstico Habitacional do RN” revela ainda que
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Iniciou-se assim o processo de organização de entidades associativas, 
surgindo os Conselhos Comunitários e Associações de Moradores 
localizadas, principalmente, nos conjuntos habitacionais (INOCOOP e 
COHAB). Essas entidades constituíram-se em espaço de manipulação 
política mediante cooptação de seus membros da diretoria e presidentes, 
visto que estavam direta ou indiretamente ligados às instâncias estaduais e 
municipais do governo através da assessoria técnica e de canais de 
comunicação permanentes (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, 1988, p. 63-64). 

Para congregar os Conselhos Comunitários e as Associações de Moradores, surgiu 

em 1980, a Federação de Entidades Comunitárias e Beneficentes (Fetac). A seu respeito, 

afirma o documento anteriormente citado que “Esta federação, congregando as lideranças 

comunitárias, exerceu forte poder de pressão sobre as associações e conselhos, controlando-os 

e recebendo adesão destes quantos às suas decisões” (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO, 1988, p. 64). 

Na Zona Norte, o processo de cooptação das organizações de base por parte do 

Estado se fez por meio do Serviço de Assistência Social da Cohab-RN, que incentivou a 

formação dos Conselhos Comunitários e procedeu ao acompanhamento destes, influenciando 

sobremaneira nos processos eletivos, e prestando assessoria; entregando já pronto o seu 

estatuto, traçando os rumos da ação política destes. Vemos assim, a formação de um tipo de 

organização de base, que já nascia sob a tutela do Estado; portanto, um claro processo de 

cooptação. Em seguida, as Secretarias de Ação Social do estado e do município promoveram 

a criação de Clubes de Mães e Clubes de Idosos, entre outros.

Se, por um lado, essa ação se apresentava como uma parceria do Estado junto à 

população, podendo esta contar com a sua atenção, viabilizando a sua atuação política; por 

outro, revelava a fragilidade de um espaço que se formava às expensas dessa mesma 

população, submetida às adversidades geradas pelas más condições de moradia. A respeito 

dessa “parceria” Estado-sociedade, Becker (1983, p. 15) diz: “Para manter o controle do 
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espaço, o Estado necessita institucionalizar um poder local, capaz de com ele negociar e se 

articular”.

Aprofundando essa questão, podemos afirmar que, na verdade, o Estado criava 

condições para cooptar a população, por meio do discurso ideológico de parceria, bem como 

pela criação de “líderes comunitários” ilegítimos. Era necessário, portanto, conquistar a 

adesão dessas organizações de base, para que estas perdessem seu poder de reivindicação e se 

tornassem canal de legitimação do poder do Estado. Na verdade, se o Estado estava do lado 

da população, não havia interesse em “organizá-la” para se voltar contra si próprio, em forma 

de movimentos de reivindicação. Essa é uma questão que coloca em xeque a “parceria” 

Estado-sociedade e a solidez do espaço que ora se formava. 

Os canais de articulação segundo os quais a população estava sendo organizada 

eram, portanto, ilegítimos, visto que não emanavam da sua experiência de vida comunitária e 

não representavam as suas aspirações. As estratégias de mobilização oferecidas à população 

representavam mais uma imposição por parte do poder público. Eis porque as organizações de 

base que foram incentivadas à época, por esse sistema de “parceria” Estado-sociedade, 

tiveram o seu esvaziamento, porque eram apenas uma forma de cooptação da população por 

parte do Estado, no sentido de colocar ao seu dispor o potencial eleitoral em processo de 

formação. 

Observando-se a forma segundo a qual os Conselhos Comunitários encaminhavam 

suas reivindicações, constatamos a “parceria” Estado-sociedade, criada pelo poder público. 

Indica-nos o documento “Diagnóstico Habitacional do RN” que  

[...] as entidades organizadas dos conjuntos da COHAB, principalmente os 
localizados na zona norte utilizam-se, geralmente, do envio de ofícios aos 
órgãos competentes, enquanto nas demais entidades foi mais freqüente o uso 
do abaixo assinado e denúncia em rádio e jornais. Esse fato mostra o vínculo 
reivindicatório e o processo de negociação estabelecido entre as diretorias 
dos primeiros e a máquina do governo (RN – SECRETARIA DE ESTADO 
DO PLANEJAMENTO, 1988, p. 67). 
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Mas o regime de “parceria” Estado-sociedade começou a perder sua força no início 

da década de 1980, na Zona Sul da cidade do Natal, precisamente em Ponta Negra e em 

Candelária. Já em 1984, o movimento oponente ao controle dos Conselhos Comunitários por 

parte do Estado recebeu adesão de partidos de esquerda e de jovens da Igreja Católica, 

disputando eleições (RN – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1988, p. 

64).

Com isso, o projeto de cooptação, o qual trazia em si uma forma de contenção de 

movimentos sociais passa a ser como que “traído” por aquelas lideranças comunitárias que 

haviam sido geradas no seio do aparelho de Estado. Assim, “Em Natal, o incentivo à 

participação popular lançado pelo governo em sua Política Social, abriu caminhos para lutas 

populares, objetivando o atendimento das necessidades básicas da população” (RN – 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1988, p. 64). 

Os conflitos se davam em torno da apropriação do espaço, na questão do acesso à 

moradia. Assim, “O ponto central destes conflitos foi o aumento das prestações dos imóveis, o 

uso indevido de taxas cobradas à população dos conjuntos, o uso de áreas destinadas ao lazer 

para outros fins, bem como a utilização da política habitacional para fins eleitoreiros” (RN – 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1988, p. 64). 

Mas surgiram ainda outras razões para que estes conflitos se estabelecessem:        

“No sentido norte-noroeste, onde predominam os conjuntos da COHAB habitados por 

camadas populares, [...] a maior freqüência desses conflitos ocorreram em função da falta de 

infra-estrutura e equipamentos urbanos dos conjuntos” (RN – SECRETARIA DE ESTADO 

DO PLANEJAMENTO, 1988, p. 67). 

Outro agravante dessa forma de organização política é que, apesar de o município de 

Natal ter definido o bairro como unidade territorial de divisão política por meio do seu Plano 
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Diretor, tais organizações se restringem a cada um dos conjuntos habitacionais e/ou áreas de 

auto-construção, reforçando ainda mais a desarticulação da população e a fragmentação do 

seu poder de pressão junto ao poder público. Em face desse modelo, as organizações de base 

passaram a disputar entre si “fatias” de favores políticos junto aos governantes.  

Mas os problemas relativos à moradia, acessibilidade e serviços como saúde, 

educação, transportes e lazer que se desencadearam na Zona Norte no decorrer da sua história, 

se apresentam à cidade de forma conjunta, não da forma como os canais de reivindicação 

foram organizados – fragmentados em parcelas mínimas da população. 

Atualmente, observamos que a população da Zona Norte vem se organizando por 

iniciativa própria, desviando-se das determinações do poder público, as quais foram 

identificadas no início da formação do referido espaço. Esta é uma nova fase de organização 

da sociedade, seguindo os rumos da nova dinâmica sócio-espacial, a qual induz, na maioria 

das vezes, a organização de micro-empresários, que se articulam em associações, para 

proceder às suas reivindicações junto ao poder público. Outras formas de organizações de 

base vêm ganhando forma na Zona Norte, em especial, aquelas ligadas a manifestações 

culturais.

Estas novas formas de organizações de base são bastante significativas para a 

população da Zona Norte, visto que nascem de suas próprias carências, segundo os rumos que 

a comunidade traça. Apenas um aspecto pode ser indicado como negativo para a organização 

da sociedade civil: é a fragmentação que essas organizações apresentam entre si. E ainda, por 

desenvolver alguns eventos que, aparentemente, dão um status de igualdade da Zona Norte 

em relação à cidade do Natal, quando, na verdade, reforçam a sua condição de segregação 

sócio-espacial.
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3.2 As atuais nuances do planejamento urbano e da gestão do território sob a nova
      dinâmica sócio-espacial – inserção ou “reedição” da segregação? 

 Diante da nova dinâmica sócio-espacial apresentada pela Zona Norte a partir da 

segunda metade da década de 1990, novos processos vêm sendo desencadeados, por meio de 

interesses diversos na produção e apropriação do espaço por parte de atores igualmente 

distintos, e até antagônicos. Assim, aquele espaço formado especificamente por moradias, 

ganhou novas formas, criando uma paisagem que revela uma intensa dinâmica econômica, 

social e política.

 É nesse contexto então que buscamos identificar a ação do Estado, que também vem 

ganhando novas formas, como indutora do processo de planejamento urbano e gestão do 

território em favor do setor privado. De forma a priori, ponderamos que as novas nuances do 

planejamento urbano, aparentemente, passam a inserir a Zona Norte do contexto urbano-

espacial da cidade do Natal. 

 Os novos processos sócio-espaciais inserem na Zona Norte uma nova dinâmica 

sócio-espacial que é, para nós, uma periferização do processo de expansão do setor terciário 

que se processa no contexto da cidade do Natal. Entendemos ser uma periferização da 

expansão do terciário, pelo fato da Zona Norte receber as filiais das empresas de comércio e 

de serviços do centro da cidade de forma tardia, visto que antes a área em questão não era 

atrativa ao capital, do ponto de vista do consumo. Tal processo vem deixando suas marcas, 

criando uma nova paisagem na Zona Norte, tornando-a uma paisagem urbana que se refaz 

constantemente, atendendo aos interesses da reprodução do capital associada à reprodução do 

espaço urbano. 

Apontamos também como “reedição” do processo de segregação, a passagem de sua 

ocupação apenas como espaço de moradia – abrigando a força de trabalho apta ao DIN –, para 
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espaço de produção – processo que vem se configurando recentemente por meio da instalação 

de filiais de empresas do centro da cidade. Processo semelhante se fez, quando da instalação 

do DIN e da política habitacional do SFH, que se expandiu sobre a Zona Norte, quando o solo 

tornara-se pouco atrativo nas áreas centrais da cidade do Natal. É assim uma periferização do 

processo de expansão do terciário em Natal, que se projeta no comércio e nos serviços, e 

busca na Zona Norte mais uma “fatia” do mercado a ser incorporada. 

 Traçando um paralelo entre a dinâmica anterior e a atual, temos que a Zona Norte, 

como já mencionamos, era um espaço eminentemente de moradia, espaço de consumo, 

portanto. Mas a partir de 1995, aproximadamente, o referido espaço passou a ser ocupado 

como espaço de produção, por apresentar uma dinâmica econômica mais intensa, dando uma 

heterogeneidade espacial. É a partir dessa nova dinâmica sócio-espacial então que a Zona 

Norte passa a revelar de maneira mais intensa, os dois modos de uso defendidos por Carlos 

(1994): o da produção e o do consumo.  

 Como sabemos, Estado e capital estão sempre consorciados no processo de produção 

do espaço. Esse novo dinamismo espacial que a Zona Norte passou a apresentar despertou 

então o interesse do poder público em volver uma atenção mais especial para com a área em 

questão. O poder público vem investindo cada vez mais em obras de infra-estrutura, 

principalmente no que diz respeito à circulação e à implantação de equipamentos de grande 

porte.

 Nossa análise considera o processo de planejamento urbano a gestão do território 

sobre o espaço da Zona Norte a partir de planos, documentos e relatórios do governo estadual. 

Isso porque nos detivemos sobre os interesses da “criação” deste espaço denominado Zona 

Norte, formado a partir da implantação da política industrial e habitacional, em nível estadual, 

associado ao nacional. Com base nessas referências, fica claro que o processo de produção 

deste espaço se dá inicialmente pela implantação do DIN, atendendo à política industrial; e 
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pela implantação de conjuntos habitacionais, atendendo à política habitacional. Outra razão de 

termos guiado nossa análise mais segundo a esfera do governo estadual, deve-se à ausência de 

planos de governo nos órgãos municipais. Os que nos foram disponibilizados referem-se aos 

“Planos Plurianuais” a partir de 1994; período, inclusive, que coincide com o início da nova 

dinâmica sócio-espacial. Passaremos então à análise destes planos e outros materiais. 

O Município de Natal define planejamento como “o cálculo situacional sistemático, 

que relaciona o presente com o futuro e o conhecimento com a ação” (NATAL – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2002). 

O governo municipal ressalta a importância do planejamento ao afirmar que 

Os programas constantes no Plano, cuja implementação se dará através de 
ações, contendo objetivos, metas e custos, são respostas às demandas sociais 
e às deficiências de infra-estrutura urbana, agravadas pelo crescimento da 
população e pelos novos encargos assumidos pela Prefeitura, em decorrência 
do modelo administrativo adotado no país (NATAL – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2002). 

 Nesse sentido,  

O Município, como vetor social autônomo, detém, por conseguinte, um 
papel próprio na formação do desenvolvimento e na ampliação e 
crescimento de atividades econômicas no seu espaço de atuação, além do 
desempenho dos seus papéis tradicionais, historicamente estabelecidos, de 
atender aos direitos sociais da população (moradia, educação, saúde, 
transporte, trabalho etc) e de garantir o exercício dos seus direitos 
fundamentais (políticos) – de propriedade, de liberdade de pensamento, de 
expressão, de organização, de voto – num contexto de crescente participação 
da sociedade na atividade governamental em função da crescente 
complexidade das interrelações dos diversos atores sociais na vida dos 
homens em sociedade (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1994, p. 4).

Pelo exposto, o governo municipal revela a sua consciência da garantia de direitos ao 

cidadão, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida e participação política nos 

destinos da gestão da cidade. Essa concepção se insere na visão de gestão participativa, por 
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meio da qual o cidadão opina acerca do planejamento urbano e da aplicação das receitas do 

poder público em melhorias urbanas.  

Apesar da abertura à participação popular por parte do governo municipal, este 

identifica uma certa apatia por parte da sociedade natalense, ao afirmar que 

Em virtude da recente corrente migratória rural-urbana e da forte presença 
do Estado, Natal apresenta uma sociedade civil pouco organizada, 
especialmente a nível das atividades de bairro. O movimento sindical é 
pouco expressivo, com exceção das atividades vinculadas aos serviços 
públicos (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO ESTRATÉGICA, 1994, p. 8).

 Mesmo diante dessa realidade, o governo municipal considera que 

O enfrentamento e superação por parte da Prefeitura Municipal da 
problemática da cidade do Natal [...] demanda o desenvolvimento de uma 
estratégia [...] a fim de construir uma cidade com melhor qualidade de vida, 
com melhor distribuição de renda, onde se efetive um desenvolvimento 
integrado do homem, em clima permanente de diálogo, em um ambiente de 
paz social (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1994, p. 8).

 Para a consecução do seu plano de ação, o governo municipal estabeleceu no Plano 

Plurianual 1994-1997, cinco eixos de ação: 

1. a ampliação e melhoria  da dotação de infra-estrutura urbana, com ênfase 
no saneamento básico; 

2. a melhoria da prestação de serviços urbanos, em especial daqueles 
orientados para a criança e o adolescente, como o saneamento básico, a 
educação, a saúde, o atendimento ao menino e a menina de rua; 

3. o incremento das atividades econômicas urbanas, com ênfase no apoio à 
atividades turísticas; 

4. a integração urbana da cidade do Natal com ênfase na 
autonomização da Zona Norte, pela criação de serviços públicos e 
atividades econômicas; e

5. a progressiva instauração de uma nova forma de gestão da coisa pública, 
calcada no princípio da participação popular, com ênfase no 
planejamento como instrumento da gestão e na busca da qualidade na 
prestação dos serviços e da atuação pública (NATAL – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 
1994,  p. 9,  grifo nosso).
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 Analisando as proposições do governo municipal no referido documento, os três 

primeiros eixos se direcionam para melhorias urbanas, tanto no sentido do atendimento às 

demandas da população quanto no aparelhamento da cidade do Natal para a atividade 

turística, a qual vem ganhando destaque na sua economia nos últimos anos.  

 Enquanto que o quarto “eixo” indica a preocupação do poder público para com a 

Zona Norte, propondo a sua autonomia em serviços públicos e atividades econômicas, para 

integrá-la à cidade do Natal. Essa atenção do poder público para com a Zona Norte é bastante 

pertinente, pois esta é, dentre as regiões administrativas do Município de Natal, a mais 

populosa, requerendo um maior volume de serviços públicos. Dotar a Zona Norte também de 

atividades econômicas é uma forma de gerar emprego e renda para a população, amenizando a 

situação de pobreza que apresenta a área em questão; bem como contribuir com a produção de 

um espaço de vivência para a sua população, possibilitando a sua realização enquanto 

produtora e consumidora do espaço urbano.  

 Por fim, identificamos nesse “eixo” a intenção do governo municipal em reconhecer 

o potencial do espaço da Zona Norte, propondo a sua autonomia, bem como a necessidade da 

parceria público-privado, segundo a qual o Estado abre perspectiva à expansão do capital 

sobre o espaço, por meio da implantação de infra-estrutura urbana neste. E este tem sido o 

perfil de atuação do Estado nas esferas municipal e estadual para com o espaço da Zona 

Norte: cada vez mais o poder público vem disponibilizando infra-estrutura urbana e 

equipamentos coletivos. Em contrapartida, o setor econômico vem ampliando suas atividades, 

firmando um mercado de bens e serviços disponíveis para a população.  

 Enquanto que o quinto “eixo” faz uma convocação da população para uma 

participação efetiva na gestão da coisa pública. Essa participação da população é viabilizada 

pelas Regiões Administrativas, órgão do governo municipal. Segundo o documento citado, a 
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Secretaria das Regiões administrativas “[...] tem como competência básica a articulação e 

integração das demandas e reivindicações populares com a atuação do Poder Público 

Municipal, visando a descentralização administrativa e a participação popular” (NATAL – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1994, p. 174). 

 Para esse fim, o governo municipal apresenta como diretrizes: 

[...] – estabelecer um processo gradual e contínuo de crescente participação 
popular nas decisões e atuação dos órgãos públicos municipais; – incentivar 
a criação de organizações populares e autônomas; e – tornar o poder público 
municipal mais acessível ao cidadão e ágil na elaboração de soluções para 
suas demandas (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1994, 174).

 Nessa perspectiva, o Estado firma uma parceria com a sociedade para uma gestão 

democrática da cidade. Acerca dessa temática, Fontes; Melo; Leal (1996, p. 105) defendem 

que

O princípio que orienta grande parte das experiências de gestão municipal é 
a democratização das relações Estado/sociedade, através da instauração de 
práticas de participação, associadas ao uso de mecanismos institucionais de 
descentralização político-administrativa. 

 Por esse modelo de gestão, a população participa nos processos decisórios, dando a 

eles uma certa transparência. Ainda segundo Fontes; Melo; Leal (1996, p. 106), esse processo 

de participação popular nas decisões do município se baseia numa premissa: “[...] a população 

é a melhor representante dos seus interesses [...]”, porque ela conhece os seus problemas; e 

em outra: “[...] o exercício da cidadania deve ser estimulado para que permita uma relação 

mais estreita entre o poder público e o cidadão”.  

Essa relação Estado-sociedade exige a implantação do consenso, que vem para 

legitimar a redução do espaço público e a subordinação do poder público ao capital 

internacional e local (VAINER, 2000, p. 91). Tal consenso vem amenizar os conflitos da 
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perda do espaço político por parte dos cidadãos, quando da implantação de infra-estrutura 

urbana na cidade, em função do capital. Esse processo se faz segundo uma base ideológica 

que cria uma “consciência de crise” na população, crise pela degradação do centro antigo, 

congestionamento do centro moderno e debilidade na infra-estrutura. Da consciência de crise, 

a população adere ao novo projeto de governo participativo, democrático. Assim, o cidadão 

abre mão dos seus direitos, tendo como recompensa, ver a sua cidade preparada para disputar 

o mercado frente às demais cidades (VAINER, 2000). 

 A referida prática de gestão municipal democrática na cidade do Natal é reconhecida 

por Fontes; Melo; Leal (1996, p. 105), ao dizerem que 

Em Natal, o esforço de descentralização constitui, basicamente, em levar a 
prefeitura aos bairros, onde se discutia com a população suas demandas e 
prioridades. As dificuldades de atendê-las foram enormes, por falta de apoio 
financeiro dos órgãos estatais e federais. O fato de a prefeitura ir aos bairros 
e ouvir reivindicações sem poder dar respostas efetivas gerou conflitos 
permanentes. Apesar disso, tal experiência permitiu à administração local 
uma proximidade maior dos problemas, respondendo a eles de acordo com 
suas possibilidades.

Sánchez (1999) também identifica na estratégia de planejamento do poder público, 

um processo de formação de uma “consciência de crise” pelos governantes junto à população, 

buscando o consenso e criando uma aparente paz social interna, visando a apresentar uma 

cidade segura, justa e democrática. A base desse projeto é conquistada por meio de obras 

simbólicas e de uma melhoria indireta na qualidade de vida da população, visto que tais obras 

têm por fim a projeção da cidade para o capital, e não para o atendimento às demandas dos 

seus habitantes. Nesse sentido, Sánchez (1999, p. 124) aponta os efeitos do que denomina de 

“urbanismo espetáculo”, pelo qual a intensa veiculação de imagens transmite a idéia de pleno 

usufruto dos espaços modernizados por parte dos cidadãos, criando uma sensação de prazer, 

de identidade para com a sua cidade. 
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Essas novas nuances da atuação do Estado no espaço urbano, facultando a 

participação popular pode ter, ao nosso ver, duas faces. Ao mesmo tempo em que abre 

perspectiva à participação popular, dando ao cidadão pleno direito de decidir sobre os rumos 

da administração municipal, gera um processo de cooptação deste mesmo cidadão,  

colocando-o numa aparente condição de igualdade no processo de produção-apropriação do 

espaço urbano, quando sabemos que as decisões superiores são tomadas na parceria Estado-

capital.

O PPA 1998-2001 do Município de Natal apresenta um quadro social da população 

um tanto preocupante: “[...] identifica-se que o desemprego e o subemprego atingem níveis 

bastante significativos em relação ao contexto social da cidade, contribuindo para a elevação 

do quadro de pobreza absoluta de grande faixa da população”. Essa realidade se expressa 

principalmente na moradia, com 38,5% dos domicílios em condições precárias, nas favelas, 

vilas e loteamentos irregulares; bem como 40,0% das habitações dos bairros de Natal sendo 

inadequadas para o convívio humano (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1998, p. 6). 

O referido documento estabelece como princípios básicos: qualidade de vida, por 

meio do acesso aos serviços de saúde, educação, saneamento, nutrição, limpeza urbana e meio 

ambiente; emprego e renda, estabelecendo o equilíbrio entre o binômio desenvolvimento 

econômico/bem-estar social, pela qualificação da mão-de-obra, pela auto-gestão de grupos 

produtores de bens e serviços, e pelo apoio ao micro-crédito comunitário; exercício da 

cidadania, atendendo às demandas populares, eliminando as desigualdades sociais; e gestão 

democrática, pela descentralização das políticas públicas e a participação da população nas 

decisões do governo municipal (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO ESTRATÉGICA, 1998, p. 9-10).

O governo municipal é enfático na participação popular: 
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Nenhum programa de governo obtém sucesso e aprovação se não contar com 
a participação efetiva de todos os segmentos sociais nas tarefas de 
formulação de decisões e de mobilização dos recursos necessários à política 
de justiça social, como seja, o combate à miséria e às desigualdades, 
promovendo a retomada do desenvolvimento (NATAL – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1998,  
p. 10). 

 Para esse fim, aponta o documento citado que  

É imperativo a participação popular, onde a união de esforços governo e 
sociedade, consolidando a gestão democrática, superará as limitações e 
tomará medidas necessárias para alavancar o crescimento da economia, a 
expansão do emprego e da geração de renda e os recursos indispensáveis à 
melhoria dos serviços públicos (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 1998,  p. 11). 

 O PPA 2002-2005, o último em vigência, reafirma a participação popular no governo 

municipal: 

Na busca da modernização da Administração Pública Municipal, única 
forma de acelerar as almejadas mudanças sócio-econômicas do Município, 
adotou-se [...] um novo modelo de gestão pública, onde a participação da 
comunidade se faz efetiva pela discussão da pauta de necessidades com os 
Conselhos Comunitários e o atendimento é buscado, sem que a 
responsabilidade administrativa deixe de ser exercida em todos os seus 
aspectos (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO ESTRATÉGICA, 2002). 

 Além dos PPAs, o atual Governo Municipal criou para a Zona Norte o “Pronorte”, 

um projeto voltado exclusivamente para a superação dos problemas urbanos do espaço em 

questão. O Pronorte

[...] é um projeto da Prefeitura do Natal pensado a partir de uma concepção 
integrada e multisetorial de planejamento, envolvendo as diversas secretarias 
do governo municipal e a participação comunitária. Foi elaborado a partir de 
demandas dos bairros da zona norte, encaminhadas às secretarias 
(FÓRUM..., 2004). 
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Elaborado a partir das demandas da população da Zona Norte, o referido projeto é de 

responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (Sempla), a qual vem 

desenvolvendo encontros junto às lideranças comunitárias, visando à discussão e posterior 

implementação do Pronorte (FÓRUM..., 2004). 

O Pronorte conta com recursos municipais, estaduais e federais, estando orçado em 

R$ 232.721.770,00 (duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, e setecentos 

e setenta reais). Seu período de implementação está estabelecido entre os anos de 2003-2006, 

abrangendo 18 comunidades consideradas sub-normais, conforme mapa 5, na página 98. As 

áreas setoriais a serem contempladas são as seguintes: circulação, desenvolvimento urbano e 

ambiental, educação e desporto, desenvolvimento social, geração de emprego e renda, 

moradia, saúde, legalização fundiária e turismo, entre outras (NATAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2003, p. 6-7). 

O diagnóstico que despertou a atenção do poder público municipal no sentido da 

implementação do Pronorte, unindo esforços junto aos governos estadual e federal, visando à 

superação de carência na Zona Norte, expõe sobre a realidade da Zona Norte da seguinte 

forma: 

[...] a região, ainda distante do processo de pleno ordenamento físico, 
apresenta mudanças no cenário urbano, pois, já é realidade o incremento 
populacional na mesma e o crescimento acelerado dos serviços prestados e 
comércios, antes só inerentes ao centro da cidade (NATAL – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2003, 
p. 17-18). 

Continua o referido documento caracterizando a Zona Norte como “[...] uma área em 

expansão, com problemas que afetam seu desenvolvimento e impedem a sua integração à 

cidade como um todo”. Visando à superação destes problemas, aponta ainda o documento: 

“[...] elegeu-se a Zona Norte como área prioritária do projeto, justificada pelas seguintes 
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questões: crescimento acelerado da região; potencialidades locais; existência de bolsões de 

pobreza; deficiência de infra-estrutura; necessidade de planejamento urbano e ambiental” 

(NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA, 2003, p. 15). 

Mas também sinaliza o referido diagnóstico que deu origem ao Pronorte para o 

processo ao qual temos denominado nova dinâmica sócio-espacial, dizendo: 

[...] ao contrário do rótulo de ‘cidade dormitório’, área onde só residem os 
menos favorecidos sócio-economicamente; começa a ficar atrativa para os 
investimentos imobiliários e serviços, apontando para um promissor futuro 
do outro lado da cidade do Natal (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA, 2003, p. 18). 

 Pelo exposto, identificamos os interesses do poder público, associado nos três níveis 

de governo – municipal, estadual e federal –, novamente unindo esforços no sentido de 

intervir na produção do espaço urbano da Zona Norte. Processo semelhante acontecera 

quando da implantação do DIN e da política habitacional do SFH, no contexto de 

industrialização-urbanização do território brasileiro.

 Dentre as proposições do Pronorte, algumas nos chamaram a atenção, as quais 

confirmam as evidências empíricas detectadas durante nosso estudo: regularização fundiária, 

projetos de urbanização, apoio ao turismo e a eventos (carnaval da Redinha, festa da 

padroeira, passeio nas dunas), melhorias nas áreas sub-normais e construção de 18 escolas 

municipais (NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA, 2003, p. 46-48).

 Assim, o poder público municipal volve a sua atenção para a Zona Norte, visto que 

esta se apresenta, na atualidade, como um espaço promissor, atrativo aos interesses do capital 

e do Estado. Ressaltamos a atenção dispensada da parte do Governo Municipal à participação 

da sociedade civil, envolvendo-a desde a consulta acerca das suas demandas até a discussão e 
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implementação do Pronorte. É o poder público viabilizando uma aparente gestão democrática 

da cidade, que na verdade, atende, em primeiro lugar, aos interesses do capital e deste mesmo 

poder.

De forma concreta, identificamos dois eventos significativos, nos quais o poder 

público municipal abre perspectiva à participação popular nos rumos do governo municipal. O 

primeiro foi o “Programa Câmara nos Bairros Zona Norte”, que ocorreu entre 26 a 31 de maio 

de 2003. Durante o período, houve uma intensa programação, sendo estabelecido um debate 

junto às lideranças comunitárias, tratando de temas como saúde, segurança, transportes e 

legalização fundiária. Ressaltando que, antes de cada sessão, os vereadores realizaram visitas 

em locais atinentes ao tema. Além de sessão solene na qual a Câmara Municipal prestou 

homenagem ao Padre Tiago Theisen e entregou títulos de cidadão natalense a diversas 

lideranças comunitárias. Estiveram presentes à sessão de abertura da Câmara Municipal 12 

líderes comunitários, representando diversas organizações como: Conselhos Comunitários, 

Grupos de Idosos, Centos Desportivos e Associação de Comerciantes. Os líderes comunitários 

fizeram uso da palavra, apresentando suas reivindicações (CÂMARA..., 2003a).  

 Alguns aspectos nos chamam a atenção pelo exposto acerca do Programa Câmara 

nos Bairros. O primeiro se refere à temática em questão: saúde, segurança, transportes e 

legalização fundiária, que são serviços urbanos reclamados pela população da Zona Norte de 

forma contínua, dada a complexidade dos problemas. Então, debater com a população seus 

problemas mais prementes, além de viabilizar a sua resolução, é uma forma de legitimar o 

poder público, pois dá a sensação de que este ouve, atende à população. O segundo refere-se à 

significativa presença de lideranças comunitárias, fazendo representar 12 organizações de 

base, bastante diversas. Por fim, o aspecto de pactuação com lideranças locais, prestando 

homenagem àquele líder que esteve desde o início da formação da Zona Norte em parceria 

com o poder público, Padre Tiago Theisen; e entregando título de cidadão natalense a diversas 
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lideranças comunitárias. A sessão solene, além de fechar os trabalhos da Câmara Municipal 

na Zona Norte, fecha o ciclo de legitimação do poder público municipal junto à população da 

área em questão. 

Falando da importância da presença da Câmara Municipal na Zona Norte, o 

Presidente, Vereador Renato Dantas assinala que “Ao se instalar no Soledade II, a Câmara

tornou-se uma grande ouvidoria, aonde as lideranças comunitárias puderam usar a Tribuna 

para reclamar, reivindicar, criticar e também elogiar”. E o resultado dos trabalhos da Câmara

Municipal na Zona Norte foi o seguinte: “Foram apresentados 193 requerimentos dos 

vereadores, e mais 43 apresentados pelos comunitários. Sete projetos foram apresentados, dos 

quais seis aprovados” (VEREADORES..., 2003).

A Figura a seguir, nos dá uma visão do funcionamento do Projeto Câmara nos Bairros. 

Primeiro, em função da estrutura montada, a atitude de despojamento empreendida pelos 

vereadores para estarem junto à população, um esforço proporcional ao que representa o 

contingente populacional da Zona Norte em pleitos eleitorais e em legitimação do poder. 

Segundo, a presença de líderes comunitários, representantes dos micro-empresários, sentados 

à mesa com os vereadores, debatendo problemas de segurança na Zona Norte, defendendo os 

interesses do capital. Por fim, o “plenário” da Câmara, que esteve sempre lotado pela 

comunidade (Figura 18).

Figura 18 – Projeto Câmara nos Bairros começa pela Zona Norte 
Fotos: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, 2003 
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O segundo evento do governo municipal significativo no sentido da participação 

popular foi a realização da I Conferência da Cidade do Natal. A referida conferência ocorreu 

entre 7 a 9 de agosto de 2003, tendo sido convocada pelo Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte, atendendo à convocação do Ministério das Cidades, em preparação à Conferência 

Nacional das Cidades.

Os objetivos da Conferência da Cidade do Natal foram: 

a) Propor princípios e diretrizes para as políticas de desenvolvimento 
urbano, integrando os setores de habitação, saneamento ambiental, 
trânsito e mobilidade urbana, planejamento e gestão territorial fundiária; 

b) Identificar os principais problemas que se apresentam na Cidade do 
Natal, trazendo a voz dos vários segmentos produtores, consumidores e 
gestores;

c) Propor formas de participação popular no processo de gestão da cidade e 
sua humanização;

d) Avaliar programas em andamento e legislações vigentes nas áreas de 
habitação, saneamento ambiental, programas urbanos, trânsito, 
transporte e mobilidade urbana (NATAL – CHEFE DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL, 2003, p. 5). 

 A I Conferência da Cidade do Natal reuniu atores sociais bastante diversificados: 

gestores públicos, movimentos sociais, entidades profissionais e acadêmicas, empresários e 

prestadores de serviços públicos (NATAL – CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, 2003, 

p. 6). 

 Para reunir essa diversidade de representantes dos vários segmentos sociais, a 

comissão preparatória do evento citado realizou reuniões preparatórias, as quais serviram para 

a eleição dos referidos representantes e da temática a ser debatida. Durante a Conferência, os 

delegados formaram grupos de trabalho, versando sobre as temáticas de habitação; transporte, 

trânsito e mobilidade urbana; e saneamento ambiental. 

 Para dar suporte a cada temática em questão, pesquisadores e técnicos do serviço 

público municipal fizeram exposições em cada área, abrindo ao debate e encaminhamento de 

propostas de ação para o poder público municipal.  
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 A realização da I Conferência da Cidade do Natal foi de suma importância para 

consolidar a proposta de gestão participativa tão propalada nos PPAs do Município de Natal, 

pois reuniu não apenas o segmento popular, mas todos os atores sociais presentes no espaço 

urbano, aqueles que produzem e os que consomem espaço; os que fazem o usufruto dos bens 

produzidos coletivamente e os que não tem acesso a estes. 

 Conforme já expusemos, entendemos que o processo de planejamento urbano e de 

gestão do território utiliza-se do espaço como base logística de sua realização. Assim, o 

espaço da Zona Norte teve a sua formação fundamentada no referido processo, o qual, num 

primeiro momento, se fazia pela parceria Estado-capital. Mas, formado um contingente 

populacional, por meio da expansão dos conjuntos habitacionais, entra também nessa parceria 

a população da Zona Norte, que inicialmente passou por um intenso processo de cooptação, 

sobre o qual já expusemos.  

 Mas o espaço da Zona Norte, cuja dominância de uso se fazia por meio da habitação, 

apresentando-se assim como espaço de consumo, passou, ao longo de sua história, por 

transformações, as quais revelam uma certa heterogeneidade espacial, tornando-se também 

espaço da produção. Resultantes desse processo, surgiram novas nuances do processo de 

planejamento urbano e de gestão do território, as quais são visíveis em novos processos que se 

desencadeiam no espaço em questão, revelando novas formas, suscitando novos atores sociais 

e vislumbrando novas perspectivas. 



AS MARCAS DO NOSSO ESTUDO: NOVOS PROCESSOS, FORMAS, ATORES E PERSPECTIVAS
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AS MARCAS DO NOSSO ESTUDO: NOVOS PROCESSOS, FORMAS, ATORES E PERSPECTIVAS

 A Zona Norte tem se tornado um espaço privilegiado de expansão do capital, visto 

que este assume diversas formas, a fim de garantir, segundo o seu processo de produção 

desigual e combinado, a sua reprodução. Razão por que constatamos “áreas nobres” – o caso 

da Zona Sul – ao lado de “áreas pobres” – a Zona Norte – onde, simultaneamente, o capital se 

consolida e cria novos espaços, gerando potencialidades a serem incorporadas em seu circuito 

produtivo. Um espaço então resultante do processo desigual e combinado do capital, porque 

se desenvolve de modo antagônico e contraditório, o processo de produção também 

apresentará esses mesmos antagonismos, o que implica, em última análise, um 

desenvolvimento espacial desigual; fenômeno este comandado e determinado pelo processo 

de acumulação do capital (CARLOS, 1982, p. 108). 

Na cidade do Natal, esse processo resultou na criação de duas “opções” distintas de 

moradia, para estratos da população igualmente distintos. Esse processo é bem evidenciado 

por Costa (2000, p. 65), quando expõe: 

[...] enquanto, por um lado, ocorria a expansão de conjuntos populares 
implementados pelo poder público, através da COHAB-RN, destinados 
principalmente à população de baixa renda e localizados notadamente na 
zona norte da cidade; por outro, o INOCOOP e a CEF [Caixa Econômica 
Federal], principalmente, possibilitaram o surgimento de conjuntos 
habitacionais de casas e de edifícios de apartamentos, destinados à 
população de melhor poder aquisitivo, localizados principalmente na zona 
sul da cidade.

Conseqüentemente, tanto a Zona Norte quanto a Zona Sul atraíram esses 

consumidores, diferentes em relação às faixas de renda, de acordo com o que podiam pagar 

pelo preço do terreno e pelo tipo de habitação, que passou a ser construída de forma distinta 

em cada uma das regiões. 
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A produção do espaço da Zona Norte, em sua nova dinâmica, se constitui na 

expansão do terciário, criando uma nova espacialidade a este setor. E a espacialidade do setor 

terciário, segundo Gomes; Silva; Silva (2000, p. 74) 

[...] tem se expressado ao longo do tempo, de forma bastante diferenciada, 
isto é, a cada momento de crescimento econômico, novas espacialidades vão 
surgindo e, por conseguinte, novas territorialidades urbanas vão se 
configurando, o que demonstra uma forte dinamicidade do setor. Desse 
modo, podemos afirmar que as territorialidades pretéritas [...] vêm cedendo 
lugar a novas territorialidades, redefinindo-se à construção do território.

Esse processo vem ocorrendo em função do deslocamento de empresas e de parcelas 

da população, provocado pela elevação do preço do solo nas áreas nobres da cidade, atingindo 

tanto a esfera de reprodução do capital, quanto de reprodução da força de trabalho.

Com relação ao deslocamento da população, podemos afirmar que estratos da classe 

média da cidade, que vêm perdendo seu poder aquisitivo passaram a migrar para a Zona 

Norte, onde o acesso à moradia tem menor custo. Esse novo quadro que se forma no processo 

da ocupação-expansão da Zona Norte faz desta um espaço importante na reprodução do 

capital, constituindo sua dinâmica espacial na moradia, na produção e no consumo. 

A Zona Norte é, atualmente, o resultado da criação de uma nova espacialidade ao 

setor terciário da cidade do Natal, quando a área em foco vem sendo incorporada ao processo 

de (re)produção do espaço urbano de Natal, por meio de uma aparente inserção neste. O que, 

na verdade, podemos apreender tal processo como uma periferização de atividades terciárias, 

inseridas na atual fase de reprodução do capital, incidindo em escala local, resultando numa 

“reedição” da segregação da Zona Norte em relação ao conjunto do espaço urbano natalense, 

porque esta entra no circuito produtivo que se processo na cidade de forma tardia, portanto, 

segregada do ponto de vista sócio-espacial.

Identificamos na atual fase de transformação do espaço da Zona Norte como um 

processo de “reedição” de segregação sócio-espacial, por ter sido o primeiro momento, 
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quando da instalação do DIN e da formação de um espaço de moradia, sendo o setor 

secundário que comandava a produção do espaço, por meio da indústria têxtil e da construção 

civil. Atualmente, é a expansão do terciário que impulsiona a produção do espaço em questão, 

de forma mais intensa.  

Por ser a Zona Norte um espaço segregado em relação ao conjunto da cidade do 

Natal, não podemos perder de vista essa sua condição. Mas urge-nos evidenciar os novos 

processos que se desencadeiam no espaço em questão a partir da segunda metade da década 

de 1990, os quais revelam um novo perfil de dinamismo econômico para a Zona Norte, 

fazendo com que o seu espaço apresente um caráter heterogêneo.  

Entendemos por segregação sócio-espacial, concordando com diversos estudiosos do 

espaço urbano, a formação distinta entre áreas destinadas à moradia. Tal distinção se faz pelo 

preço do solo, pelo tamanho do terreno e pelo tipo de construção; bem como pela faixa de 

renda da população e pelo seu potencial de consumo; e ainda, pela disposição dos 

equipamentos urbanos – os quais, inclusive, definem em parte, o valor do solo urbano e, 

conseqüentemente, o acesso da população a este. Uma população de baixa renda, como é o 

caso da que se concentra na Zona Norte, fica excluída do acesso às “áreas nobres” do espaço 

urbano, por não poder pagar o preço do seu solo. 

Essa visão é confirmada por Corrêa (1997, p. 131-132) que nos diz que a segregação 

se projeta em relação à habitação, portanto, à reprodução da força de trabalho. É uma projeção 

espacial do processo de estruturação de classes, da sua reprodução, e da produção de 

residências na sociedade capitalista. Assim, os diferentes grupos sociais presentes no espaço 

urbano definem como e onde morar de acordo com a sua posição na escala de estratificação 

da sociedade capitalista. 

O espaço da Zona Norte, tendo se formado a partir da instalação do DIN – o que 

requeria mão-de-obra – e se consolidado pela expansão do mercado imobiliário e da indústria 
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da construção civil, configura-se então como um espaço de moradia, ao que Carlos (1997, p. 

42) identifica nesse tipo de espaço a manifestação clara da segregação sócio-espacial: 

A paisagem urbana [...] refletirá assim a segregação espacial fruto de uma 
distribuição de renda estabelecida no processo de produção. Tal segregação 
aparece no acesso a determinados serviços, à infra-estrutura, enfim aos 
meios de consumo coletivo. O choque é maior quando se observa as áreas da 
cidade destinadas à moradia. É aqui que a paisagem urbana mostra as 
maiores diferenciações, evidenciando as contradições de classe.  

Essa paisagem é percebida num primeiro momento, de forma estática, por meio das 

formas concretas construídas pelo homem. Mas, mesmo sendo estáticas, guardam em si 

relações de produção que são dinâmicas e contraditórias, e escondem processos conflitantes, 

porque o espaço urbano é resultado de relações conflitantes capital/trabalho, nas quais a 

sociedade está inserida de forma fragmentada em camadas sociais. 

Por paisagem entendemos a materialização da ação humana no espaço geográfico. 

Conforme Santos (1999, p. 83-84): “A paisagem se expressa por suas formas criadas em 

momentos históricos distintos, ainda existentes no momento atual”.    

Refletindo ainda sobre a projeção do processo de segregação sócio-espacial na 

paisagem urbana, Carlos (1994, p. 95) afirma que 

As contradições sociais emergem, na paisagem, em toda a sua plenitude, 
pois aqui os contrastes e desigualdades de renda afloram, já que o acesso a 
um pedaço de terra, o tamanho, o tipo e material de construção vão espelhar 
mais nitidamente as diferenças de classe. O acesso à habitação e aos meios 
de consumo coletivo serão diferenciados segundo a camada social que se 
localizará e morará de modo diferenciado na cidade.

Apesar do intenso dinamismo que a Zona Norte vem apresentando, torna-se cada vez 

mais nítida sua condição de área segregada do ponto de vista sócio-espacial. Isso porque, 

como já dissemos, enquanto o conjunto da cidade do Natal mostra um intenso dinamismo 

sócio-espacial, este “chega” ao espaço em questão de forma tardia e trazendo atividades 
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econômicas pouco complexas, principalmente expressas nos serviços privados de educação e 

saúde. Além disso, a nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte passa a revelar o quadro de 

segregação sócio-espacial interno, que concentra o referido dinamismo no bairro Potengi, 

ficando os demais pouco atingidos por este processo. 

Nesse sentido, concordamos com Carlos (1994), ao ressaltar que a paisagem urbana 

tem a capacidade de expressar as contradições inerentes ao processo de produção do espaço 

urbano: “A produção espacial expressa as contradições da sociedade atual na justaposição de 

riqueza e pobreza, esplendor e fealdade; em última análise, na segregação estampada na 

paisagem” (CARLOS, 1994, p. 23). Pois, “[...] a cidade hoje não é só condição para a 

reprodução do capital, como também um produto do processo de produção capitalista”

(CARLOS, 1982, p. 107).

É no espaço urbano que as condições desiguais de renda da população se expressam 

em sua forma materializada por meio da paisagem urbana. Tal processo é um reflexo da 

produção do espaço urbano segundo a lógica do processo reprodução do capital. O que, 

conforme aponta Carlos (1994, p. 95): 

O modo como a sociedade vive hoje é determinado pelo modo como o 
capital se reproduz, em seu estágio atual de desenvolvimento. Isto quer 
dizer, também, que o trabalhador não foge ao ‘controle’ do capital, nem 
quando está longe do local de trabalho, pois o espaço da moradia tende a se 
subjugar às necessidades e perspectivas da acumulação do capital.   

Nessa perspectiva, é que a Zona Norte se formou enquanto espaço detentor de mão-

de-obra apta à reprodução do capital, por meio da inserção do setor secundário no seu 

entorno, bem como a produção do espaço foi subjugado ao capital no sentido de atender aos 

interesses deste, tanto em relação ao mercado imobiliário, quanto à expansão da indústria da 

construção civil.
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Atualmente, a dinâmica sócio-espacial que se configura na Zona Norte nos remete a 

mais um momento da intervenção estatal no processo de (re)produção do espaço urbano de 

Natal, via processo de reprodução do capital, sendo o Estado um dos atores da gestão do 

território no espaço em questão, sua ação é de uma nítida viabilização da expansão do 

terciário, processo esse que ocorre simultaneamente na cidade do Natal.  

Para essa expansão do terciário na área em questão, diversos atores vêm 

contribuindo: o Estado, disponibilizando infra-estrutura; os empresários, organizando-se em 

associações e promovendo eventos; e a sociedade, enquanto consumidora, que vem ampliando 

o seu potencial de consumo, e enquanto agente político, também se organizando em 

associações de base, para fazer valer os seus direitos.

Em face do exposto, um novo processo de gestão do território é então evidenciado. 

Podemos afirmar que há uma maior participação dos segmentos sociais, fato este que nas 

décadas passadas limitava-se praticamente ao Estado, por meio da sua política de implantação 

industrial e da formação de um espaço predominante de moradia. 

Assim, o processo de planejamento urbano e gestão do território que vem se 

desencadeando na Zona Norte assume hoje uma nova roupagem, que inclui uma dinâmica 

sócio-espacial mais expressiva. São planos e ações que se processam nas esferas econômica e 

política; e que, ao tentar incorporar a Zona Norte ao espaço urbano da cidade do Natal, 

viabiliza sutilmente o processo de periferização de atividades terciárias, estratégia útil à 

reprodução do capital. 

Essa atual realidade urbana da Zona Norte se expressa pela da ação do Estado, por 

meio da implementação de benfeitorias que, de um lado, propiciam a reprodução do capital 

em expansão na área, viabilizando seu dinamismo econômico; e de outro, tenta se reproduzir 

enquanto poder sobre a população, que apresenta significativo poder de decisão em pleitos 

eleitorais, pois dos seus 244.743 habitantes, a Zona Norte representa um número de 104.011 
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eleitores, num percentual de 23,22% do total do eleitorado do município de Natal, que é de 

447.850 mil eleitores (RIO GRANDE DO NORTE – TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL, 2003).

 Mesmo compreendendo tais relações como uma parceria Estado-capital-sociedade, 

não há verdadeiros indícios de que estejamos diante de uma gestão democrática do território. 

Isto porque, não são as reivindicações da sociedade local o foco desse processo de gestão. A 

referida parceria só acontece quando atende nitidamente aos interesses do capital.  

Por outro lado, detectamos alguns pontos contraditórios dessa nova dinâmica sócio-

espacial, a qual aponta para uma provável inserção da Zona Norte ao contexto urbano-

espacial da cidade do Natal. Percebemos então que a nova dinâmica é apenas um reflexo do 

processo de reprodução do capital e do poder, designando à “periferia pobre” a mera função 

de fornecedora mão-de-obra no processo produtivo; portanto, uma posição à margem desse 

mesmo processo. 

 A Zona Norte, como recorte do espaço capitalista, não foge às determinações do 

processo de produção deste. Com o decorrer do tempo, formas de produção-apropriação do 

espaço urbano são transformadas, apresentando maior heterogeneidade em processos e 

formas, os quais são produzidos por atores sociais distintos. É então que o espaço da Zona 

Norte, após ter sido formado inicialmente de forma homogênea, como espaço de moradia, em 

função da implantação industrial, passa a atingir recentemente a uma heterogeneidade 

espacial, própria do espaço geográfico, pois este se expressa em dois modos de uso do espaço: 

o da produção e o do consumo.  

 O uso do solo urbano adquire então modos de uso diversos. A paisagem que está em 

constante elaboração testemunha o uso do solo da Zona Norte enquanto produção e 

reprodução do capital – a instalação do Distrito Industrial; e enquanto reprodução da 

sociedade – a expansão de conjuntos habitacionais (CARLOS, 1994, p. 90). Os dois modos de 
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uso do solo urbano estão presentes hoje, verificando-se recentemente uma tendência à 

expansão do setor terciário sobre a área. A Zona Norte, que teve a sua formação baseada na 

instalação de indústrias, vem se expandindo por meio do comércio e dos serviços, 

completando assim a heterogeneidade do espaço geográfico. 

 Transcorreram em torno de 25 anos – entre 1970 a 1995 – para que a Zona Norte 

apresentasse essa nova configuração de espaço geográfico urbano, dotado de diversos 

processos e formas. Isso porque a formação do referido espaço se fez no sentido de atender 

aos interesses da implantação habitacional e da política industrial na cidade do Natal, dentro 

do contexto da política habitacional em nível regional e nacional, resultante da associação 

industrialização-urbanização do espaço brasileiro. 

 Desde o início da formação da Zona Norte – década de 1970 – até aproximadamente 

a segunda metade da década de 1995, estar na Zona Norte significava quase que 

exclusivamente morar, habitar; as atividades de produção e consumo por parte da sua 

população eram realizadas em outras áreas de maior dinâmica econômica na cidade do Natal.  

Mas a partir de 1995, aproximadamente, uma nova dinâmica sócio-espacial começa a 

ganhar forma na Zona Norte. E o espaço da moradia, do consumo, cede a vez ao espaço do 

comércio e dos serviços, portanto da produção. Com isso, o referido espaço ganha maior 

complexidade em seus processos e apresenta uma intensa diversidade de formas, que revelam 

a ocorrência desses novos processos.

Os processo aos quais nos referimos dizem respeito à expansão das atividades 

econômicas, principalmente, do comércio e dos serviços. Como resultado, a esfera pública 

cede lugar à esfera privada; qual seja, o Estado, que até então era o principal agente produtor 

de espaço por meio da expansão da moradia, passa a contar com um segundo ator nesse 

processo de produção espacial – o capital. Não que este não esteve presente quando do espaço 
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da moradia, mas agora a ênfase recai sobre o plano econômico, e não mais quase 

exclusivamente estatal como antes.  

 Ação do Estado junto à população estava centrada apenas na oferta de habitações 

populares, indicando o conceito de moradia apenas como abrigo para a população, que era 

alocada para o DIN, sem levar em consideração aspectos como qualidade de vida, 

desenvolvimento humano, ou mesmo como reprodução da força de trabalho. O que se 

confirma pela ausência de uma infra-estrutura condizente com as demandas dessa população. 

 A nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte é resultante da própria expansão da 

moradia. Pois a população instalada nessa região passou a apresentar demandas por bens e 

serviços, os quais só eram encontrados no centro da cidade do Natal. E, como sabemos, a 

acessibilidade entre a Zona Norte e as demais áreas de Natal sempre se apresentou como um 

problema. Para atender então a essa demanda, a própria população da Zona Norte deu início a 

um processo de formação de pequenas empresas que, além de atender às necessidades 

prementes da população, funcionam ora como complementação de renda, ora como renda 

integral. Eis que surge então um grande número de empresas, segundo os mais diversos 

segmentos de bens e serviços. É um fato curioso para nós, a forma como se dá a evolução do 

número de empresas que surgem na Zona Norte: na década de 1970, as empresas surgiam em 

unidades; na década de 1980, em dezenas; já na década de 1990, em centenas (NATAL – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 2004). 

A nova dinâmica sócio-espacial que vem se configurando na Zona Norte a partir da 

segunda metade da década de 1990 é, no nosso entendimento, um reflexo da expansão do 

setor terciário na cidade do Natal, dentro do contexto de produção capitalista do espaço 

urbano. E como próprio do processo de produção do espaço sob a égide do capitalismo, é 

assim, um espaço de contradições e conflitos entre grupo sociais, políticos e econômicos.  
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A Zona Norte, sob esse novo processo que se verifica na cidade – a expansão do 

terciário – tem-se tornado um espaço privilegiado de expansão do capital, visto que o mesmo 

assume diversas formas, a fim de garantir, segundo o seu processo de produção desigual e 

combinado, a sua reprodução. Razão por que constatamos “áreas nobres” – o caso da Zona 

Sul, ao lado de “áreas pobres” – a Zona Norte; onde, simultaneamente, o capital se consolida 

e cria novos espaços, gerando potencialidades a serem incorporadas em seu circuito 

produtivo. Um espaço resultante do processo desigual e contraditório do capital porque  

se desenvolve de modo antagônico e contraditório, o processo de produção 
também apresentará esses mesmos antagonismos, o que implica, em última 
análise, num desenvolvimento espacial desigual; fenômeno este comandado e 
determinado pelo processo de acumulação do capital  (CARLOS, 1982, p. 108). 

A partir da nossa visão empírica, inferimos que essa nova dinâmica que vem se 

configurando na Zona Norte é resultado de um contexto de mudanças nas faixas de renda da 

população, tanto interna quanto externa à área em questão. Uma vez que a população de renda 

média da cidade do Natal que perde o seu poder aquisitivo, migra das áreas mais valorizadas 

para as menos valorizadas, que em nosso foco de estudo é o caso da Zona Norte. Conforme 

aponta Vidal (1998, p. 56): “a distribuição da população da cidade, por regiões, no período 

80/91, indica um processo de mobilidade intra-urbano, no qual a região Norte, configura-se 

como receptora de população”. E essa nova população passou a compor uma nova massa de 

consumidores, associada à ínfima parcela da população da Zona Norte que já dispunha de 

significativo poder de consumo. Assim, teve início o processo de formação e consolidação de 

um mercado de bens e serviços na Zona Norte, passando a atrair empresas do centro da 

cidade, liberando a referida população de se deslocar constantemente em função de suas 

necessidades de consumo. Gerou, igualmente, um incipiente mercado de trabalho, liberando 

parte da população de se deslocar para esse fim.  
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Mas apesar dessa nova dinâmica sócio-espacial que ora se configura na Zona Norte, 

empresas locais promovem um processo que entendemos como de “auto-segregação”, por 

meio da criação de entidades e eventos restritivos à Zona Norte. É o caso da Fecern, das 

diversas associações de empresas e, mais recentemente, da criação de cartões de crédito com 

uso restrito ao comércio da área em questão. Criar associações, eventos e estratégias de 

crédito, específicos da Zona Norte pode parecer, à primeira vista, uma forma de 

fortalecimento, mas na verdade, reforça a segregação.   

A Zona Norte, esse “território” à parte da cidade do Natal, que foi por muito tempo, 

integra-se atualmente à mesma, sob nova configuração. É uma nova territorialidade que se 

forma em Natal, por meio do processo de expansão do terciário, assumindo novas 

configurações, suscitando novos atores sociais e se inserindo no contexto produtivo urbano. 

Visto que 

a espacialidade do terciário tem se expressado ao longo do tempo, de forma 
bastante diferenciada, isto é, a cada momento de crescimento econômico, novas 
espacialidades vão surgindo e, por conseguinte, novas territorialidades urbanas 
vão se configurando, o que demonstra uma forte dinamicidade do setor. Desse 
modo, podemos afirmar que as territorialidades pretéritas [...] vêm cedendo lugar 
a novas territorialidades, redefinindo-se a construção do território (GOMES; 
SILVA; SILVA, 2000, p. 74).

Observamos então que a cidade do Natal se expandiu formando pólos opostos em sua 

realidade urbana: enquanto à Zona Sul coube uma expansão no sentido de atender às 

demandas de uma população de renda média, no crescimento do setor terciário; a Zona Norte 

se formou como uma área segregada da cidade.  

Tal processo se fez notar porque a 

expansão urbana desencadeada principalmente a partir da década de 70 foi 
decisiva para o surgimento dessa nova espacialidade em Natal. [...] proporcionou 
um processo de reestruturação do espaço do terciário, fazendo emergir uma nova 
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espacialização, que, dessa vez, “optou” pela ocupação das longas avenidas que 
cortam a cidade (GOMES; SILVA; SILVA, 2000, p. 74).  

Por meio da expansão do terciário e da política habitacional do SFH, pautada na 

expansão do tecido urbano pela implantação de conjuntos habitacionais, formaram-se as “vias 

expressas de circulação”, que no caso da Zona Norte, apresenta-se uma paisagem dinâmica 

desse processo ao longo da Avenida João Medeiro Filho (Estrada da Redinha) e da Avenida 

Tomaz Landim, concentrando a maioria das empresas de comércio e de serviços que vêm se 

instalando na área em foco.   

Esse mesmo processo das “vias expressas de circulação” é verificado também ao 

longo da Avenida Engenheiro Roberto Freire – Zona Sul de Natal, o qual projeta a cidade no 

sentido sul, atendendo às demandas do turismo no litoral sul. Enquanto isso, na Zona Norte, 

novos equipamentos urbanos estão em fase de implantação, visando a atender a essa mesma 

demanda, só que dessa vez, atendendo à expansão do turismo na porção norte do litoral 

oriental. É o caso de benfeitorias como: a Ponte Forte/Redinha, o Complexo Viário Ulisses de 

Góes, projetos de urbanização e o Aeroporto em São Gonçalo do Amarante – todos em fase 

de implantação. Identificamos assim, o espaço urbano sendo produzido e apropriado em seu 

uso enquanto condição para a produção-reprodução do capital. 

Visando a atender à expansão do capital na Zona Norte, via setor terciário, o Estado 

vem dotando-a de melhor infra-estrutura, em especial, quanto à acessibilidade. São exemplos 

de obras implantadas ou em implantação na Zona Norte: o Complexo Viário Ulisses de Góes, 

cuja obra não foi finalizada, mas está em pleno uso; a ponte Forte-Redinha, cuja construção 

teve início desde agosto de 1996, mas foi suspensa diversas vezes, por questões judiciais; o 

Terminal de Integração Severino Ramos Monteiro, inaugurado em novembro de 2003, após 

ter sido iniciada sua construção há 13 anos; o Projeto de Urbanização da Redinha, o qual 

consiste em melhorias urbanísticas para o turismo, tendo sido entregue à população em abril 
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do ano em curso; o Projeto de Urbanização da Avenida Itapetinga, no Santarém, a qual poderá 

vir a ser um “corredor de passagem” para a Praia de Genipabu e demais praias da parte norte 

litoral oriental; ressaltando que a urbanização da Avenida Itapetinga se faz em conjunto com 

duplicação da Avenida das Fronteiras, prevista para o este ano, ligando Igapó – partindo da 

Avenida Tomaz Landim – à Estrada de Genipabu.  

Esse conjunto de obras nos dá uma visão geral da carência quanto à acessibilidade 

por que passava a Zona Norte, e só agora o Estado desperta para a necessidade da sua 

intervenção nesse sentido. A intervenção do Estado vem coincidir tanto com a nova dinâmica 

sócio-espacial que vem se processando na Zona Norte, quanto com os planos governamentais 

que visam à expansão do turismo à porção norte do litoral oriental. Nesse sentido, o PPA 

1998-2001 aponta para

[...] a incrementação da oferta turística do Município, com a implantação de 
uma nova zona de expansão para a atividade, incentivando a integração 
turística da Redinha com a zona sul, com o litoral norte e mobilização de 
investimentos em infra-estrutura, equipamentos produtivos de lazer 
(NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO ESTRATÉGICA, 1998, p 52). 

Essas obras são uma intervenção planejada por parte do Estado, que atende aos 

interesses do capital no processo de (re)produção do espaço urbano, que abrange dessa vez, 

com mais intensidade a Zona Norte, criando novos processos de produção-apropriação do 

espaço urbano.

Outras ações do poder público se direcionam para a Zona Norte, atendendo às novas 

demandas da população, que é a maior dentre as regiões administrativas da cidade do Natal. 

Além de ser a mais populosa, a Zona Norte é a mais distanciada do centro dinâmico de Natal, 

tendo ainda como agravante o problema da acessibilidade, que se faz exclusivamente por 

meio da Ponte de Igapó, provocando, muitas vezes, longos congestionamentos de trânsito. 

Então, o interesse por parte do Estado em apoiar esses novos processos é também uma forma 
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de resolver parcialmente problemas que ele próprio não previu quando do “planejamento” da 

Zona Norte como área de implantação de moradia. Essa outra forma diz respeito ao 

deslocamento de eventos que aconteciam em outras áreas, possibilitando que a população da 

Zona Norte permaneça em seu espaço para usufruir desses eventos. 

Quanto aos eventos que foram deslocados para que ocorressem também na Zona 

Norte, destacamos alguns. As comemorações de fim de ano, com a programação do Natal e 

do Reveillon. A Zona Norte recebeu, no ano de 2003, atenção especial da parte da Prefeitura 

de Natal quanto à iluminação natalina: a iluminação da Estrada da Redinha, uma grande 

árvore de Natal, um presépio e os três Reis Magos Complexo Viário de Igapó, semelhantes 

aos instalados na BR-101, à altura do Viaduto de Ponta Negra; só que os Reis Magos da Zona 

Norte, em seu projeto artístico, estão montados em camelos, certamente, fazendo alusão ao 

Passeio de Dromedários nas dunas de Genipabu, porção norte do litoral oriental.  

Outra atenção para os festejos de final de ano foi da parte do Governo do Estado, 

transferindo também para a Zona Norte o espetáculo “Um presente de Natal”, o qual foi 

apresentado por três noites na Praça de Eventos Iapissara Aguiar, no bairro Potengi, reunindo 

aproximadamente 4.000 pessoas por noite. Ressaltamos que o referido evento passou a ser 

apresentado na Zona Norte, após sete anos sendo apresentado apenas no Palácio da Cultura, 

Cidade Alta; e ainda, que foram incluídas crianças de escolas locais no coro do espetáculo, 

como forma de valorizar a participação da população local.   

Anunciando a programação natalina da cidade do Natal, um jornal local informa que, 

além dos festejos do Natal, “A programação passa pelo reveillon nas praias da Redinha até 

Ponta Negra e Pirangi e se estende até o final de janeiro quando acontece a festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes na Redinha” (FIM..., 2003).

Saindo do ciclo natalino, o próximo festejo por meio do qual a Zona Norte passa a 

ser inserida no conjunto da cidade do Natal é o Carnaval. O “Ensaio Geral” é um evento 
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promovido pela TV Cabugi, com apoio da Prefeitura de Natal e do Governo do Estado. O 

evento abre os festejos do carnaval na Redinha, tendo reunido neste ano mais de 70 mil 

pessoas. “Quinze bandas se revezaram nos dois palcos montados na praia, contagiando o 

público com uma mistura de ritmos do samba, axé, pagode, frevo e até o forró. A festa 

começou às 19 horas de sábado e só terminou com o raiar do sol de domingo” (ENSAIO..., 

2004). A programação do Carnaval se prolonga durante os dias oficiais do evento, contando 

com a participação de mais de dez blocos locais, tendo o apoio em infra-estrutura por parte da 

Sectur.

 Ainda com relação a festividades, destacamos duas festas de padroeiras, as quais 

têm igual apoio de infra-estrutura e de marketing da parte do poder público. A Festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes, na Redinha, que por sua tradição de 80 anos, é incluída no 

calendário dos festejos natalinos da cidade do Natal, como encerramento destes, bem como na 

programação turística de Natal. Além da atenção do poder público para com a referida festa, 

os meios de comunicação locais dão especial atenção, exaltando as procissões marítima e 

terrestre, bem como a programação das bandas. Outra festa a receber significativa 

contribuição é a Festa de Sant’Ana, na Matriz da Paróquia de Sant’Ana, na qual está inserida 

também a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. A partir do ano 2000, a referida festa vem 

recebendo especial atenção da parte do poder público, custeando parte da infra-estrutura do 

evento e da apresentação de bandas.

Há alguns traços comuns entre essas festas de padroeiras, os quais nos chamam a 

atenção. Ambas pertencem a uma mesma Paróquia – a de Sant’Ana –, estando, portanto, sob o 

comando de um mesmo padre – o pároco Francisco das Chagas; ambas as festas atraem 

grande público, mais de 15.000 pessoas por noite; recebem semelhante atenção em infra-

estrutura por parte do poder público, que outras de outras paróquias não recebem.  
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Identificamos então nesse ponto, a “criação”, da parte do Estado, de um novo líder 

religioso, em substituição ao Padre Tiago Theisen, que esteve em destaque até por volta de 

1990, quando a sua paróquia – Santa Maira Mãe – que tinha 42 comunidades, foi dividida seis 

vezes, restando-lhe apenas seis comunidades atualmente. Ao passo que a Paróquia de 

Sant’Ana é a que apresenta o maior número de comunidades na Zona Norte hoje – dezoito 

comunidades –, despertando assim a atenção do poder público para com o seu líder religioso, 

para com ele se associar, projetando uma legitimação de poder junto à população da Zona 

Norte.

A Festa de Sant’Ana é um dos maiores eventos da Zona Norte, tanto em período de 

duração quanto em público. É então uma oportunidade em que autoridades, depois de 

“ajudarem” nos preparativos da Festa, se fazem presentes nas apresentações de grandes 

bandas, especialmente, na procissão. Em 2003, fizeram-se presentes, entre outros, o Prefeito 

de Natal – Carlos Eduardo – e o Vereador Hermano Morais. Ambos tomaram parte da 

celebração e da procissão, misturando-se à multidão de fiéis. Ao falar da importância da 

Festa, o senhor Carlos Eduardo, chefe do executivo municipal nos diz: 

O Prefeito de Natal tem que está numa festa religiosa como a Festa de 
Sant’Ana. Você está vendo aqui uma grande multidão, as pessoas fiéis à 
Sant’Ana demonstrando a sua fé à padroeira, de uma maneira 
impressionante. Eu nunca vi uma multidão tão grande em Natal, 
acompanhando Sant’Ana. Dessa forma, o Prefeito de Natal tem que está 
aqui, porque ele é um homem de fé, um católico (ENTREVISTAS..., 2003).  

 Igualmente ao Prefeito de Natal, o Vereador Hermano Morais também se fez “parte 

integrante”, dizendo que a Festa de Sant’Ana

Tem um significado muito forte, pois sou católico, tenho formação cristã e 
participo com muita alegria dessa manifestação de fé, onde milhares de 
pessoas participam. [...] Estou participando da procissão e estarei no 
próximo ano, buscando mais um banho de fé, porque é isso que sentimos 
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aqui, essa energia positiva, muita fé ao lado de nossos irmãos e irmãs daqui 
da Paróquia de Sant’Ana (ENTREVISTAS..., 2003). 

 Analisando o discurso de ambos, identificamos um misto de demagogia e carisma. 

Pois ambos se fazem parte da Festa de Sant’Ana, caminhando com o povo na procissão e 

utilizam uma linguagem própria para o momento. No nosso entendimento, é uma forma 

propícia a estes para consolidar a sua legitimação junto à multidão reunida em torno de uma 

festa de expressão popular.

 O período dos festejos juninos também vem apresentando uma certa evolução, pela 

importância que o evento adquire a cada ano. Até o ano de 2002, denominava-se “Festival de 

Quadrilhas da Zona Norte, com apoio quase exclusivo da Prefeitura de Natal às iniciativas da 

população local. Mas a partir de 2003, os festejos juninos ganharam um novo parceiro – o 

Governo do Estado – que se uniu ao governo municipal e promoveu o “Arraiá de Natá”, um 

evento de grande porte, reunindo diversos grupos artísticos, que apresentam suas quadrilhas 

tradicionais e estilizadas no evento. Ressaltamos ainda que o “Arraiá de Natá” também passou 

a oferecer shows com grandes bandas para a população local. 

 Ainda na esfera de ação do Estado, chamou-nos a atenção o fato da Comissão 

Permanente do Vestibular (Comperve) ter deslocado o Vestibular da UFRN para realização de 

provas também na Zona Norte, atendendo às solicitações de alguns candidatos. Este evento 

teve início a partir do ano de 2002, quando do total de 21.551 inscritos no processo seletivo, 

1.961 tinham domicílio na Zona Norte, representando 9,1% do total de candidatos. Mas, 

mesmo diante dessa possibilidade de prestar vestibular em locais próximos à sua residência, 

alguns candidatos preferem o centro de Natal, pois o sistema de transportes urbanos não 

integra os bairros da Zona Norte, dificultando o acesso do candidato aos locais de realização 

das provas. Ressaltamos ainda que, seguindo o exemplo do vestibular, outros concursos têm 
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sido realizados na Zona Norte (UFRN – COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR, 

2002).

No setor econômico, alguns eventos nos chamam a atenção. É o caso da realização 

de feiras para exposições de produtos e serviços, como a Fenort e a Fecern, reunindo as 

diversas empresas locais e suas associações, sobre as quais já discorremos anteriormente. As 

feiras são uma forma de concentrar, num mesmo local, diversas empresas para atrair a atenção 

do consumidor. O que, na opinião do “presidente da Asconat, José Pedro dos Santos Neto, 

embora a região seja bem provida de comércio e serviços, não há um centro que polarize os 

investimentos, o que afasta os consumidores” (ZONA..., 2002a). O presidente citado aponta 

que a solução 

seria um investimento governamental mais amplo. Enquanto o poder público 
não se manifesta, os próprios comerciantes locais organizam feiras e pensam 
outras estratégias para segurar o consumidor, como a criação de um cartão 
de crédito para moradores da zona Norte. A estratégia, ousada, ainda não 
tem data para a implantação. “Ainda estamos estudando. Uma ação 
semelhante foi feita em Fortaleza e teve ótimos resultados.”, informa o 
presidente da Asconat (ZONA..., 2002a). 

Destacamos ainda o apoio que o Sebrae tem dispensado às pequenas empresas da 

Zona Norte, o qual se faz por meio de estudos e pesquisas, pelo apoio às referidas feiras, por 

palestras e cursos de qualificação para os micro-empresários e seus funcionários, entre outros. 

O referido órgão ampliou ainda mais o apoio às empresas da Zona Norte: 

O Sebrae do Rio Grande do Norte entregou aos empresários da Zona Norte 
de Natal, uma região de grande concentração de micro e pequenas empresas 
da capital potiguar, o primeiro Telecentro de Informações e Negócios do
Estado, o segundo a ser implantado no Brasil. Com a iniciativa o Sebrae dá 
mais um passo importante para reduzir a exclusão digital e oferecer às 
pequenas empresas as mesmas ferramentas que tornam as grandes empresas 
mais competitivas (MICROEMPRESAS..., 2002, grifo nosso). 
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As novas lideranças da Zona Norte, representadas pelos dirigentes de associações de 

empresas aprovaram o Telecentro, pois  

A novidade foi recebida com satisfação pelos líderes empresariais da região, 
que fizeram questão de testar os equipamentos já na inauguração. Segundo a 
presidente da Associação dos Comerciantes e Profissionais autônomos da 
Zona Norte (Asconort), Irene Adalgisa Dias, “a expectativa é muito grande e 
o Telecentro vai ampliar as possibilidades de explorar o imenso potencial 
que as empresas locais possuem” (MICROEMPRESAS..., 2002).  

Essas iniciativas de apoio do Sebrae às micro-empresas da Zona Norte são formas de 

“parceria” entre o grande e o pequeno capital; qual seja, o Sebrae, enquanto entidade privada 

nacional de grande porte, abrangendo as microempresas da Zona Norte, tornando-se parceiros 

destas. Mesmo porque é o Sebrae o órgão de maior referência e apoio aos micro-empresários 

da Zona Norte. 

O quadro até então explicitado deixa claro que, da formação da Zona Norte, à sua 

nova dinâmica sócio-espacial, têm sido diversos os mecanismos de planejamento urbano e de 

gestão do território implementados na área em questão, pelos seus diversos atores: o Estado, o 

capital e a sociedade. Os dois primeiros, privilegiados, por sua posição; enquanto que, o 

terceiro, sempre colocado à margem de processos de produção do espaço e de estruturação do 

poder.

Diante dessa realidade, as perspectivas para a Zona Norte apontam para uma 

incipiente “autonomia” da região, a qual se expressa superficialmente no mercado de bens e 

serviços e nas novas formas de organizações de base, as quais tentam criar novos espaços de 

vivência na Zona Norte. O processo que tem início na atualidade é de uma expressão por parte 

da população, no sentido de pôr fim à produção homogeneizadora do espaço, processo esse 

desencadeado quando do início da formação da Zona Norte. 

Assim, são diversos os sujeitos que se estruturam no espaço da Zona Norte, seja no 

plano econômico, seja no plano sócio-político. Com isso, o Estado já não mais é o sujeito 
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dominante no processo de produção-apropriação do espaço em questão, por meio do 

mecanismo do planejamento urbano, condutor da gestão do território. Surgem e se fortalecem 

novos atores sociais no espaço da Zona Norte, fazendo frente à ação consorciada Estado-

capital.

Traçando um paralelo acerca do papel do Estado entre o início da formação da Zona 

Norte e o seu momento atual, constatamos apenas um deslocamento do foco da ação do 

mesmo, no sentido de favorecer a reprodução do capital, transferindo assim a sua atenção do 

setor secundário para o terciário, que se expande cada vez mais na cidade do Natal. 

 É uma nova dinâmica sócio-espacial para a Zona Norte, que traz em seu bojo uma 

nova espacialidade do terciário, cujas atividades de comércio e de prestação de serviços se 

concretizam apenas nas áreas mais dinâmicas, do ponto de vista econômico. Podemos então 

apreender essa realidade como uma periferização do terciário, que inaugura agora uma 

“reedição” do processo de segregação sócio-espacial da Zona Norte – visto que a primeira 

“edição” se deu no início da sua formação –, dando a esta uma aparente integração ao 

conjunto da cidade do Natal.

 Tal processo faz a Zona Norte deixar de ser um espaço apenas de moradia, passando 

a apresentar, a partir da segunda metade da década de 1990, um relativo dinamismo 

econômico. É o capital se reproduzindo no espaço urbano, abrangendo os dois “pólos” de 

renda da população de Natal, as duas faixas distintas do mercado consumidor: a de renda 

média – localizada na Zona Sul e em outras áreas da cidade; e a de renda baixa – presente na 

Zona Norte. Processo semelhante a esse ocorreu quando da expansão do mercado imobiliário 

em Natal, o qual resultou na formação também distinta dessas duas áreas. 

 A leitura que ora fazemos do espaço urbano da Zona Norte é de que esta, tomada de 

forma isolada, apresenta sinais de inserção no contexto urbano-espacial da cidade do Natal, 

por meio da sua nova dinâmica sócio-espacial, que a coloca numa posição de espaço urbano 
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bastante heterogêneo. Entretanto, ao procedermos à sua análise frente ao espaço urbano 

natalense, percebemos que o espaço em questão está, senão, sendo abrangida mais uma vez, 

pelo processo de periferização de atividades econômicas que se deslocam para a região, após 

terem preenchido os espaço mais dinâmicos da cidade do Natal. Por esta condição, é que 

apreendemos a nova dinâmica sócio-espacial da Zona Norte como uma “reedição” da 

segregação, pois esta entra no circuito produtivo de Natal, de forma tardia, tornado-a 

diferenciada em relação ao conjunto da cidade, portanto, segregada do ponto de vista sócio-

espacial.

 Ressaltamos, entretanto, que esse novo processo segregatório traz em si, novos 

processos e novas formas, os quais atestam que a Zona Norte já não é mais aquele espaço 

sobre o qual se podia denominar “cidade dormitório”, “outro lado”, entre outros; pois esta já 

não se presta exclusivamente ao consumo do espaço, à moradia, servindo apenas de 

“dormitório” para uma população que migra para outras partes da cidade, e volta apenas à 

noite, para dormir; igualmente, esse “outro lado” já dá sinais de uma incipiente integração ao 

contexto urbano-espacial da cidade do Natal, apresentando processos que ocorrem igualmente 

nas áreas mais dinâmicas da cidade.  

  Os caminhos que podemos indicar ao final deste nosso estudo são de que, já não é 

suficiente lançar um olhar sobre o espaço urbano da Zona Norte, e dizer dela as mesmas 

afirmações já bastante propaladas, as quais apontam para uma condição de extrema pobreza e 

isolamento frente ao conjunto da cidade do Natal. O reducionismo de espaço apenas 

segregado já não se coaduna com os novos processos que se desencadeiam no espaço em 

questão. Faz-se mister uma leitura ampla do espaço da Zona Norte, apreendendo este em seu 

dinamismo e heterogeneidade, com usos e práticas diversas.  
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 Cumpre a nós, finalmente, lançar uma leitura diferente da que foi desenvolvida até 

então, apreendendo os diversos momentos de transformação do espaço da Zona Norte ao 

longo da sua história. Nesse sentido, concordamos com Castells (1983, p. 268), ao dizer que 

[...] o espaço urbano não é um texto acabado, mas uma tela 
permanentemente reestruturada, por um simbólico que se modifica à medida 
da produção de um conteúdo ideológico pelas práticas sociais que agem na e 
sobre a unidade urbana. 

Que outras leituras possam ser suscitadas a partir deste trabalho, que ao nosso ver, 

abre perspectiva a leituras diversas, pois diverso é hoje o espaço urbano da Zona Norte, o qual 

se insere no contexto de produção do espaço geográfico, que está em permanente 

transformação, à espera de quem possa ou queira analisá-lo. 



REFERÊNCIAS



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 257

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Moisés. Amor e Discriminação na ZN. Diário de Natal, Natal, 2 dez. 
2001. Cidades, p. 15. 1 fotografia, color. 

ALVES, João Maria. Terminal de Integração da Zona Norte será inaugurado em outubro. 
Tribuna do Norte. Disponível em <http://www.tribunadonorte.com.br>. Acesso em:13 set. 
2003. 1 fotografia, color.

ANDRADE, Manuel Correia de. Poder político e produção do espaço. Recife: Massangana, 
1984.

ARAÚJO, Josélia Carvalho de. Os Clubes de Mães na produção do espaço da Zona Norte 
de Natal: cidadania, sobrevivência ou cooptação? (Monografia de Bacharelado). UFRN. 
Departamento de Geografia. Natal, 1993. 61 f. 

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NATAL. Projeto Câmara nos Bairros. Natal, 2003. fotografias, color. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DA ZONA 
NORTE, 2003. 1 folder, color. 

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA ASA NORTE, 
2003. 1 cartaz, color. 

AV. ITAPETINGA tem ordem de serviço segunda-feira. Disponível em 
<http://www.natal.rn.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2003. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 258

BECKER, Bertha K. O uso político do território: questões a partir de uma visão de terceiro 
mundo. In: BECKER, Bertha K; COSTA, Rogério H.; SILVEIRA, Carmem Bestriz (Org.). 
Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: UFRJ, Departamento de Geografia, 
Programa de Pós-Graduação, 1983. 

______. Geografia política e gestão do território no limiar do século XXI: uma apresentação a 
partir do Brasil. Revista brasileira de geografia. Rio de Janeiro. v. 53, n. 3, p. 7-32, jul/set, 
1991.

BECKER, Bertha K. e EGLER, Claudio A. G. Brasil: uma nova potência regional na 
economia-mundo. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

______. Elementos para construção de um conceito sobre gestão do território. LAGET – 
Textos. Rio de Janeiro. [19_ _ ]. 

BEZERRA, Josué Alencar; FRANÇA, Rosana Silva de. Os (des)caminhos da Praia da 
Redinha. In: SEMANA DE HUMANIDADES, 10. 2002. Natal. Fotografias... . Natal, 2002. 

BRASIL – CONSTITUIÇÃO DA RAPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988). 11. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1995. (Coleção Saraiva de Legislação). 

BRASIL – MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Lei nº 9.612 de 19 de fevereiro de 
1998. Disponível em <http://www.mc.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2003. 

BRASIL – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. II Plano Nacional de Desenvolvimento. 
Brasília, 1975. 

BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATO Portaria n.º 1101/GM, em 12 de junho de 
2002. Disponível em http://portal.saude.gov.br/saude. Acesso em: 06 mar. 2004. 

CÂMARA Municipal se instala em Soledade II. Assessoria de Imprensa da Presidência da 
Câmara. Release. Natal, 2003a.1 CD-ROM. 

CÂMARA se instala na Zona Norte, discute problemas e presta homenagens. Assessoria de 
Imprensa da Presidência da Câmara. Release. Natal, 2003b.1 CD-ROM. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 259

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade e a organização do espaço. Revista do 
Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
USP. São Paulo, n. 1, 1982. 

______. A (re)produção do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 1994. 

______. A cidade. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1997. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra: geografia, história e toponímia do Rio Grande 
do Norte. Natal: Fundação José Augusto, 1968. 

CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. Economia e urbanização: o Rio Grande do 
Norte nos anos 70. Natal: UFRN/CCHLA, 1995. 

______. Rio Grande do Norte: novas dinâmicas, mesmas cidades. In: GONÇALVES, Maria 
Flora; BRANDÃO, Carlos Antonio; GALVÃO, Antonio Carlos (Org.). Regiões e cidades, 
cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Unesp, Anpur, 2003. 

COELHO, Maria do Socorro Alves. O sistema urbano nordestino: estruturação através do 
tempo. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, v. 54, n.1, p. 75-93, jan./mar., 1992. 

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989. 

______. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

______. Gestão do território: reflexões iniciais. LAGET – Textos. Rio de Janeiro, [19_ _ ]. 

COSTA, Ademir Araújo da. A verticalização e as transformações do espaço urbano de 
Natal-RN. (Tese de Doutorado). UFRJ. Instituto de Geociências. Programa de Pós-
Graduação em Geografia. Rio de Janeiro, 2000. 352f. 

CUNHA, Gersonete Sotero da. Natal: o processo de expansão territorial urbana (Dissertação 
de Mestrado). São Paulo: UNESP, 1987. 196f. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 260

______. Natal: a expansão territorial urbana. Natal: UFRN, 1991. 

DAVIDOVICH, Fany. Gestão do território: um tema em questão. Revista Brasileira de 
Geografia. Rio de Janeiro, v. 53, n. 3, p. 7-31, jul./set., 1991. 

______. Uma contribuição ao estudo de gestão do território. LAGET – Textos. Rio de 
Janeiro, [19_ _ ]. 

DIAS, Irene Adalgiza. A II Fecern. Entrevistador: Josélia Carvalho de Araújo. Natal, 2003. 1 
fita cassete (60 min.). 

EGLER, Tamara Tania Cohen. A gestão do lugar e da cidade. Cardernos IPPUR/UFRJ, Ano 
VIII. N.1, Abr., 1994. 

ENSAIO Geral na Redinha atrai público de 70 mil pessoas. Disponível em 
<http://www.tribunadonorte.com.br>. Acesso em: 17 fev. 2004. 

ENTREVISTAS: autoridades falam sobre a Festa de Sant’Ana. O Alicerce. Natal, Ano X, n. 
92. Ago de 2003, p. 2. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Cadastro Industrial. Disponível em < http://www.fiern.org.br >. Acesso em: 24 jul. 2003. 

FIM de Ano: Programação promete movimentar Natal. Disponível em 
<http://www.tribunadonorte.com.br>. Acesso em: 02 nov. 2003. 

FISCHER, Izaura Rufino; MARQUES, Fernanda. Gênero e exclusão social. Disponível em 
<http//www.fundaj.gov.br>. Acesso em: 23 out. 2001. 

FONTES, Breno Augusto Souto-Maior; MELO, Norma Moura Lacerda de; LEAL, Suely 
Maria Ribeiro. Gestão local no nordeste do Brasil: a busca de novos paradigmas. In: 
FISCHER, Tânia (Org.). Gestão contemporânea: cidades estratégicas e organizações locais. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

FÓRUM da zona norte discute Pronorte. Disponível em <www.natal.rn.gov.br/sempla>.
Acesso em: 20 fev. 2004. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 261

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo
Demográfico 2000. Rio de Janeiro, 2000. 1 CD-ROM. 

GALVÃO, João. Central do Cidadão. Entrevistadora: Josélia Carvalho de Araújo. Natal, 
2003. 1 fita cassete (60 min). 

GERARDI, Lucia Helena de Oliveira; SILVA, Barbara-Christine Nentwing. Quantificação
em geografia. São Paulo: Difel, 1981. 

GOMES, Rita de Cássia da Conceição; SILVA, Anieres Barbosa da; SILVA, Valdenildo 
Pedro da. Dinâmica e espacialidade do setor terciário na Cidade do Natal (RN). Sociedade e 
Território. Natal, v.14, n.1, 2000.

GURGEL, Alexandro. Redinha 400 Anos - Aspectos Históricos. Disponível em 
<http://www.vozdazonanorte.com.br>. Acesso em 09 ago. 2003. 

KOWARICK, Lúcio. Escritos urbanos. São Paulo: 34, 2000. 

LIRA, Carlos Mário Fernandes Oliveira. O complexo viário de Igapó. Entrevistadora: 
Josélia Carvalho de Araújo. Natal, 2003. 1 fita cassete (60 min). 

LOJKINE, Jean. O Estado capitalista e a questão urbana. Tradução de Estela dos Santos 
Abreu. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

MATUS, Carlos. O Método PES: entrevista com Matus. São Paulo: FUNDAP, 1996. 

______. Política, planejamento & governo. 3. ed., v. 1 e 2. Brasília: IPEA, 1997. 

MICROEMPESAS da zona norte ganham espaço para comércio eletrônico. Disponível em 
<http://www.tribunadonorte.com.br>. Acesso em: 09 jun. 2002. 

MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Evolução urbana de Natal: 400 anos 1599-1999. 
Coleção Natal 400 ano. v. VII. Governo do Estado. Prefeitura Municipal, Natal, 1999. 

MUNDIAL COLÉGIO E CURSO. Palavra e sentido: o talento literário dos alunos de 1ª a 4ª 
séries. Natal, 2003. 1 CD-ROM (Exposição em murais). fotografias, color. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 262

NATAL – CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. Lei Complementar Nº 00007/94, de 5 
de agosto de 1994. Natal, 2001. 1 disquete 3 ½  pol.

NATAL – CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. Relatório da I Conferência da Cidade 
do Natal. <www.natal.rn.gov.br>. Acesso em: 13 set. 2003. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO. Perfil
dos vendedores ambulantes que participaram nos eventos juninos realizados pela 
Prefeitura do Natal no Machadinho e na Zona Norte. Natal, 2003. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER. Levantamento de dados. 
Natal, 2003. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Natal: 400 
anos depois. Natal: Fundação José Augusto, 2001. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Conheça
melhor a nossa cidade. Natal: Gráfica Impressão, 2003a. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Conheça
melhor o seu bairro. Disponível em: <http..www.natal.rn.gov.br.semurb>. Acesso em: 29 
jul. 2003b. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Semurb:
conjuntos habitacionais, loteamentos em Natal e assentamentos subnormais. Natal, 2003c. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Levantamento de dados. Natal,
2003.

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA. Plano Plurianual: 1994-1997.  Natal, 1994. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA. Plano Plurianual: 1998-2001.  Natal, 1998. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA. Região Metropolitana de Natal. Disponível em < 
http://www.natal.rn.gov.br/sempla>. Acesso em: 20 dez. 2001. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 263

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA. Plano Plurianual: 2002-2005.  Natal, 2002. Não paginado. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA. Programa de Desenvolvimento de Ações Integradas da Zona Norte - 
Pronorte. Natal, 2003. 1 CD-ROM. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Levantamento de dados. Natal, 2003. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Produção do Distrito Norte. Natal, 
2003. 1 disquete 3 ½  pol

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Levantamento de dados. Natal, 2003. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO. Relação da quantidade de 
empresas localizadas na Zona Norte que iniciaram suas atividades entre 1970 e 2004.
Natal, 2004. 

OLIVEIRA, Amarildo Costa de. Os conjuntos habitacionais e a ação da Cohab na Zona 
Norte. Entrevistadora: Josélia Carvalho de Araújo. Natal, 2003. 1 fita cassete (60 min).

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma Re(li)gião. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 

OLIVEIRA, Frederico Fonseca Galvão de. Caracterização e diagnóstico de impactos 
ambientais em Natal/RN com apoio de geoprocessamento. (Dissertação de Mestrado). 
PPGe. UFRN. Natal, 2003. 207f.

PAIVA, José. O perfil das clínicas médicas particulares da Zona Norte. Entrevistadora: 
Josélia Carvalho de Araújo. Natal, 2003. 1 fita cassete (60 min). 

PASSOS, Rubens de Souza. Natal em perfil: por uma cidade cidadã. 2. ed. Natal: Mandato 
Popular, 1988. 

PEREIRA, Antonia Salete da Silva. A realidade das escolas públicas da Zona Norte. 
Entrevistadora: Josélia Carvalho de Araújo. Natal, 2003. 1 fita cassete (60 min). 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 264

POLÍCIA do Bairro começa atendendo a mais de 100 mil moradores da Zona Norte.
Disponível em < http://www.rn.gov.br > Acesso em  28 de dez de 2003. 

PONTES, Beatriz Maria Soares (Org). Estado e planejamento urbano: “na prática a teoria é 
outra”. Natal: UFRN, 1994. (Coleção Humanas Letras). 

REZENDE, Vera. Planejamento urbano e ideologia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1982.

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E 
DOS RECURSOS HUMANOS. Datanorte (Companhia de Processamento de Dados do Rio 
Grande do Norte). Seleção de áreas para projetos habitacionais (mapa). Natal, 1976. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E 
DOS RECURSOS HUMANOS. Datanorte (Companhia de Processamento de Dados do Rio 
Grande do Norte). Gerência do Departamento de Patrimônio. Quadro demonstrativo de 
conjuntos da Zona Norte. Natal, 2003.

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA 
CULTURA E DOS DESPORTOS. Levantamento de dados. Natal, 2003. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA. 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO RN. Complexo Viário de 
Igapó-RN: projeto básico. Relatório de Projeto. v. 1. Natal, 2001. Não paginado. 1 lay-out,
color. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA. 
Estatística Hospitalar Santa Catarina-setembro - 2003. Natal, 2003. 1 disquete 3 ½ pol . 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA. 
Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. Demonstrativo de produção. Natal, 2003. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA. 
Levantamento de dados. Natal, 2003. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. Plano
de Ação do Governo (1976-79). Natal, 1976. Não paginado. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 265

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
Distrito Industrial de Natal: Plano Diretor. Natal: Geotécnica S.A., 1977. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
Proposta preliminar de política urbana para o RN – 1985-1990. Natal, 1978. Não 
paginado.

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. A
experiência de planejamento no Rio Grande do Norte: período 1961-1979. Fundação 
Instituto de Desenvolvimento do RN. Natal, 1979. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
Relatório para indicação de áreas prioritárias de ocupação habitacional na Grande 
Natal. Natal, 1980. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. Plano
habitacional da Grande Natal. Natal, 1986. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
Diagnóstico habitacional do estado do RN. Natal, 1988. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
Diretrizes de governo: 1991-1994. Administração José Agripino. Natal, [19_ _ ]a. Não 
paginado.

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
Distrito industrial de Natal: proposição de apoio financeiro. Natal, [19_ _ ]b. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. Perfil
da Região da Grande Natal. Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico do Rio 
Grande do Norte. Natal, [19_ _ ]c. Não paginado. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. Síntese
do plano de ação do governo: 72-75. Natal, [19_ _ ]d.

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA 
JUSTIÇA E DA CIDADANIA. Levantamento de dados. Natal, 2003. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 266

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA 
JUSTIÇA E DA CIDADANIA (Sejuc). Coordenadora de Atendimento ao Cidadão (Codaci). 
Central do Cidadão Zona Norte. Relatório geral de atendimento por órgão. Natal, 2003. 

RIO GRANDE DO NORTE – SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM 
ESTAR SOCIAL. Plano de ação social: 1979-1983. Natal, [19_ _ ]. 

RIO GRANDE DO NORTE – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. Relatório dos locais 
ativos de votação. Natal, 2003. 

RODRIGUES, Arlete Moysés. Moradia nas cidades brasileiras. São Paulo: Contexto, 1988. 

SÁNCHEZ, Fernanda. Políticas urbanas em renovação: Uma leitura crítica dos modelos 
emergentes. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, n.1, p. 115-132, maio 
1999.

SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves de. Reforma urbana: por um novo modelo de 
planejamento e gestão das cidades. Rio de Janeiro: FASE/UFRJ-IPPUR, 1995. 

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993. 

_____. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 
1999.

SANTOS, Paulo Pereira dos. Evolução econômica do Rio Grande do Norte: (século XVI 
ao XXI). 2. ed. Natal: Departamento Estadual de Imprensa, 2002. 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN. 
Cadastro Empresarial. Disponível em <http://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 05 jul. 
2003.

SILVA, Luiza Braz da. Resgatando a história da Zona Norte. Entrevistadora: Josélia 
Carvalho de Araújo. Natal, 2003. 1 fita cassete (60 min). 

TERMINAL do Soledade será inaugurado hoje. Disponível em <http://www.natal.rn.gov.br>.
Acesso em: 20 de nov. 2003. 1 fotografia, color. 



OUTRA LEITURA DO “OUTRO LADO”: o espaço da Zona Norte em questão 267

THEISEN, Padre Tiago. Resgatando a história da Zona Norte. Entrevistadoras: Josélia 
Carvalho de Araújo e Rita de Cássia da Conceição Gomes. Natal, 2003. 1 fita cassete (60 
min). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – COMISSÃO 
PERMANENTE DO VESTIBULAR. Perfil dos candidatos da Zona Norte. Natal, 2002. 1 
disquete 3 ½ pol.

URBANIZAÇÃO da Redinha tem inauguração domingo. Disponível em 
<http://www.natal.rn.gov.br>. Acesso em: 04 abr. 2004. Fotografias, color. 

VAINER, Carlos B. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do 
Planejamento Estratégico Urbano. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, 
Ermínia (Org.) A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 

VEREADORES entregam relatório do Câmara nos Bairros ao Prefeito. Assessoria de 
Imprensa da Presidência da Câmara. Release. Natal, 2003. 

VIDAL, Maria do Socorro Carlos. A ponte da exclusão. Natal: Cooperativa Cultural da 
UFRN, 1998. 

ZONA Norte é o novo pólo de investimentos. Disponível em 
<http://www.tribunadonorte.com.br>. Acesso em: 09 jun. 2002a. 

ZONA Norte quer emancipação. Jornal do Comércio Zona Norte. Natal, nov. 2002b. Capa. 
1 fotografia, color. 





O
u
t
r
a

L
e
it

u
r
a

d
o

“
O

u
t
r
o

L
a
d
o
”
:

o
e

s
p

a
ç

o
d

a
Z

o
n

a
N

o
rte

e
m

q
u

e
s

tã
o

J o
sélia

C
arva

lh
o

d
e

A
ra ú

jo


