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apresentação

C

idades são produzidas em contextos distintos dos quais foram
concebidas e a espetacularização tornou-se um dos imperativos
para a promoção da cidade enquanto uma mercadoria. Com
efeito, as últimas décadas foram testemunhas da emergência do
empresariamento urbano – para usar o termo de Harvey1 –, no
qual as cidades receberam atribuições e responsabilidades que, até
então, estavam nas mãos do Estado-Nação.
A cidade contemporânea possui uma dualidade persistente,
na qual se estabelece a desigual coabitação dos que têm acesso
aos bens, serviços e infraestrutura que a cidade oferece e dos
que margeiam essa realidade e “usufruem” da cidade de maneira
excludente. A complexidade da cidade demanda estudos que
abarquem a diversidade de temas inerentes ao quadro urbano.
1
HARVEY, David. Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no capitalismo tardio. Espaço & Debates
– Revista de Estudos Regionais e Urbanos, São Paulo, Ano XVI, n. 39, Cidades:
Estratégias Gerenciais. São Paulo: NERU; CNPq; FINEP, 1996.
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Os estudos sobre as cidades contemporâneas se dão por
diversos profissionais, como arquitetos, geógrafos, urbanistas,
historiadores, sociólogos, cientistas políticos e gestores de
políticas públicas. No âmbito do grupo de pesquisa sobre cidades
contemporâneas, temos reunido diferentes pesquisadores
preocupados com o rumo das cidades e do planejamento urbano.
Fruto das leituras, debates e pesquisas em diversos níveis, surge
essa coletânea com o objetivo de contribuir na compreensão desse
objeto tão complexo e fascinante que é a cidade.
Desse modo, a obra está estruturada em duas partes. Na
primeira, o leitor encontrará estudos que tratam do processo de
espetacularização da cidade, abordando temas como marketing
urbano, ícones urbanos, cidade criativa, competição urbana e
espaços temáticos. Na segunda, o leitor tem acesso a textos que
tratam da dinâmica urbana a partir de estudos sobre segregação,
gentrificação, vazios urbanos, expansão urbana, entre outros.
No capítulo “Cidade Criativa: uma proposta de desenvolvimento para Natal/RN”, Fernando Manuel Rocha da Cruz faz um
diagnóstico dos setores criativos da referida cidade, apresentando
as dificuldades que atrapalham o estabelecimento dos setores criativos nela. Desse modo, o autor aponta ao leitor a necessidade de
se criar as condições favoráveis para que o setor criativo desponte,
sem que haja a dependência de editais públicos.
Preocupado com a influência dos ícones urbanos no
processo de espetacularização da cidade, Luciano César Bezerra
Barbosa escreveu o segundo capítulo, intitulado “Ícones Urbanos
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na cidade de Natal: a Ponte Newton Navarro”. Aqui o autor
faz uma discussão sobre a competição urbana e sobre como a
cidade se insere dentro dessa lógica internacional. A partir da
análise da “Ponte de Todos”, demonstra o papel desses elementos
arquitetônicos no marketing urbano.
Ainda dentro do debate da competição urbana, Eugênio Ribeiro Silva analisa, no terceiro capítulo, os arranha-céus como símbolo imagético de poder empresarial, bem como símbolo de status
na dinâmica imobiliária. O autor argumenta que está ocorrendo
certa mudança no padrão de uso dos arranha-céus, de comerciais
para residenciais, bem como a mudança do eixo de concentração
Rio-São Paulo para novos centros como o Balneário de Camboriú.
No quarto capítulo, denominado “A espetacularização e os espaços temáticos: uma análise dos espaços público e privado”, Gabriela Targino trata dos processos de espetacularização e tematização,
os quais estiveram no centro da substituição do uso de espaços públicos para o de espaços privados, privilegiando o consumo.
No trabalho “O Código de Posturas de Belo Horizonte e os
arranjos políticos”, Claudio Roberto de Jesus explica o contexto
político no qual se gestaram, por meio do projeto Centro Vivo,
políticas públicas que pensavam a “revitalização”. Além disso,
o autor analisa a situação emblemática no setor informal da
economia, bem como os contornos políticos e os conflitos entre
os agentes públicos e privados.
Em “As ‘dualidades urbanas’: da segregação à gentrificação”,
o sexto capítulo da coletânea, Sara Raquel Fernandes Queiroz de
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Medeiros resgata importantes conceitos para entender a dualidade
presente na cidade contemporânea, sobremaneira pela preocupação que demonstra com os efeitos das políticas do Estado, bem
como as da lógica capitalista, os quais causam o abandono do pobre e/ou sua expulsão das áreas em que residiam.
O capítulo de Emanuelle Roberta da Silva Melo discute os
“Aspectos recentes da urbanização de Mossoró/RN: dinâmica
econômica e a expansão urbana”. A autora explica que a expansão
urbana tem criado novos eixos, manifestando novas centralidades
na importante cidade média do Rio Grande do Norte. Mossoró tem
recebido investimentos públicos e privados que têm transformado
a organização socioespacial da cidade.
No oitavo capítulo, denominado “Os vazios urbanos na cidade
de Natal/RN: o caso do bairro da Ribeira”, Paula Juliana da Silva
aborda o debate teórico-conceitual dos vazios urbanos. A autora
apresenta os vazios como uma oportunidade para minimizar o
problema da falta de moradia e salienta a importância do poder
público para mudar, por meio da efetivação dos instrumentos
presentes no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor, esse cenário.
No capítulo seguinte, Valéria de Fátima Chaves Araújo discute
“As novas dinâmicas urbanas e a utilização dos espaços públicos”,
buscando compreender as novas formas de exploração dos espaços
público e privado nas grandes cidades e a natureza de sua utilização.
A autora mostra que os espaços públicos podem ter seu uso
privatizado, segregando a população da ocupação desses espaços.
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Chegando ao décimo capítulo, nomeado de “A segregação
dentro dos muros: um estudo de caso do Condomínio Porto
Brasil Resort, Parnamirim/RN”, Ana Carolina Guilherme Coêlho
explica que a segregação não ocorre somente entre os que estão
fora e dentro do muro, antes, há formas distintas de construir e
de usufruir dos equipamentos coletivos de lazer intracondomínio,
tendo em vista que o acesso a eles depende da localização do
morador dentro do empreendimento.
No último capítulo da coletânea, “Cidadania e dignidade no
Programa Minha Casa Minha Vida: das intenções à realidade”,
Patrick Le Guirriec aborda e descreve o cenário da demolição
da favela Anatália para relocação da população ali residente para
apartamentos do referido programa do governo federal. O autor
explica que, apesar da intenção ser a de dar uma habitação “digna”
para os mais necessitados, a configuração do programa pode até
gerar maior marginalização e precarização das condições das
pessoas de baixa renda.
Como visto acima, os capítulos contidos nessa coletânea
permeiam diferentes temas, com diferentes visões dos autores.
Longe de fechar questões e definir “pensamentos únicos”,
pretendeu-se dar um contributo aos estudos urbanos, no intuito
de que o conhecimento sobre a produção das cidades nos ajude a
torná-las mais justas e solidárias. Esse é o principal legado que se
pretende construir com essa obra coletiva.
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capítulo 1

CIDADE CRIATIVA: UMA PROPOSTA DE
DESENVOLVIMENTO PARA NATAL/RN
Fernando Manuel Rocha da Cruz

INTRODUÇÃO

A

cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, é também
conhecida como a “cidade de sol e mar”. A oferta turística
concentra suas opções e atividades ligadas à extensa orla marítima
da área metropolitana potiguar. Porém, existe uma agenda
cultural que merece ser relevada não somente para quem usufrui
turisticamente da cidade, mas também para quem nela reside.
No presente capítulo, procuramos analisar a cidade de
Natal, tendo em conta o conceito de cidade criativa proposta pela
literatura científica. Nesse intuito, trazemos contributos e reflexões
críticas resultantes de uma pesquisa mista, ao incluirmos dados
qualitativos e quantitativos recolhidos desde 2011.
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CIDADE CRIATIVA: CONCEITUALIZAÇÃO
O conceito de “cidade criativa” foi interpretado, inicialmente,
como o lugar onde os artistas possuíam uma ação relevante e
onde a criatividade se destacava de tal modo que caracterizava
o espírito da cidade. Em um segundo momento, as indústrias
criativas vieram definir identidades urbanas e ocupar o centro dos
debates. Finalmente, a existência de uma grande “classe criativa”
foi vista como seu indicador primordial. Para Landry (2011, p.
10), uma cidade criativa apresenta a criatividade como elemento
central e transversal, em todas as áreas. Não se limita à existência
de indústrias ou setores criativos ou mesmo à presença de uma
classe criativa. A própria Administração Pública deve ser criativa,
apresentando inovações sociais em setores como saúde, serviços
sociais e governança.
A cidade criativa implica a existência de uma esfera ou
ambiente criativo que estimule o surgimento de novas ideias e a
participação pública. Não se trata de uma mera concentração de
setores criativos no espaço urbano. Trata-se, em suma, de novas
formas de cultura organizacional que implicam o aparecimento de
novas condições de pensamento, planejamento e ação colocados
em prática na resolução dos problemas urbanos. Desse modo,
todas as cidades são criativas, ainda que algumas o sejam de forma
mais completa (LANDRY, 2011, p. 10-13).
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Uma infraestrutura criativa é uma combinação de
hard e soft, incluindo a infraestrutura mental, o modo
como a cidade lida com oportunidades e problemas,
as condições ambientais que ela cria para gerar um
ambiente e os dispositivos que fomenta para isso, por
meio de incentivos e estruturas regulatórias (LANDRY,
2011, p. 14).

Seixas e Costa (2011, p. 75) propõem o conceito de criatividade
urbana em alternativa ao de cidade criativa. Com esse conceito
procuram abranger as dinâmicas criativas territorializadas,
assim como as manifestações intangíveis e difusas nas cidades.
Esse conceito tem por base de análise as atividades culturais
e criativas e engloba na sua análise as dinâmicas criativas mais
territorializadas. A estas, acrescem em termos de criatividade as
“expressões mais intangíveis e difusas” (COSTA et al., 2007 apud
SEIXAS; COSTA, 2011, p. 75). Daí que optemos pelo conceito de
cidade criativa, dado a sua abrangência holística, que não se limita
a tratar de atividades criativas e culturais.
A cidade criativa é uma cidade culturalmente dinâmica e
empreendedora, com pessoas altamente qualificadas, capacitadas
e flexíveis. Estas são capazes de aceitar personalidades diferentes
no seio de equipes, de caráter perseverante e dispostas a correr
riscos. Outras características mencionadas são a comunicação
e a participação intensivas em redes locais, nacionais e
internacionais, tanto sociais como econômicas. A cidade criativa
precisa ser entendida de modo global, dinâmico e processual, por
meio das redes que a constituem. Nestas, a criatividade exige o
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aproveitamento veemente de seus recursos, nomeadamente, de
seus recursos culturais, em que a história dos lugares e a evolução
cultural da urbe assumem particular destaque (LANDRY, 2011,
p. 14-15; LANDRY, 2008, p. 4-6). Nesse mesmo sentido, Martel
exemplifica:
A Disney se alia ao prefeito republicano de Nova York,
famoso pelo conceito de “tolerância zero”, para revitalizar
a Broadway com interferência policial, econômica e de
entretenimento para a família. Todas as sex-shops são
fechadas por decreto municipal, grandes lojas turísticas
são abertas com a ajuda de subvenções públicas (entre
elas a maior Virgin Megastore do mundo, uma loja Gap
e um imenso hotel Marriott) e também são recebidas
sedes de grandes multinacionais de entretenimento e
de redes de televisão, em troca de deduções fiscais. Com
isso, a Disney transforma-se no mascote da operação,
com tudo que seu simples nome pode representar a
bem da causa da família e da higienização programada
da nova Times Square (MARTEL, 2012, p. 76).

A teoria do capital criativo explica o crescimento regional
em função das opções geográficas dos titulares de capital criativo,
os quais procuram lugares diversificados, tolerantes e receptivos
a novas ideias. Para esse autor, o lugar está se tornando o
elemento organizador e responsável pelo crescimento econômico,
substituindo o papel histórico das grandes corporações. Daí que
Florida (2011, p. 243-245) proponha o Índice de Criatividade,
combinando quatro fatores, todos eles com igual peso:
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•
•
•
•

Proporção de trabalho atribuído à classe criativa;
Grau de inovação ou número de patentes per capita;
Índice de Alta Tecnologia;
Diversidade medida pelo Índice Gay.

Embora se possa criticar Florida pela excessiva preocupação
em justificar quantitativamente a criatividade em uma cidade,
é importante constatar que o índice de criatividade proposto se
funda no trabalho exercido pelos criativos, na inovação criativa e
tecnológica, no número de patentes e na aceitação de diversidade
social. Fatores que devem, sem dúvida, ser relevados e incentivados
em uma cidade criativa.
Como bem caracteriza Borja (2009, p. 19), as cidades
modernas exigem inovação, criatividade, predisposição para
mudança, flexibilidade, tolerância, curiosidade intelectual,
troca, imaginação e múltiplos conhecimentos, para além de
certa transgressão. Para Rotem (2011, p. 139-140), a criatividade
humana deve propiciar a existência de ambientes “estimulantes”
para todos os cidadãos e não somente para uma pequena parte,
muitas vezes, transitória ou momentânea. Para essa autora, o
espaço público não deve ser pensado em função dos criativos,
mas como um locus para fomentar a criatividade de todos.
Partindo do conceito de publicness, que define como “o estado
e a qualidade do espaço público”, essa autora reflete sobre
viabilidade, vitalidade, ethos e ambiente desses espaços. Desse
modo, entende que a viabilidade de um lugar é explicada por
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suas características físicas, como organização, tamanho e design.
Por outro lado, explica a publicness pelo perfil das atividades que
variam em termos de importância, motivação, extensão, padrão
de repetição, entre outros. Finalmente, conclui que, ainda, deve
se considerar o tipo de mentalidade das pessoas que participam
de atividades públicas. Assim, uma mentalidade ativa é “voltada
ao externo, engajada, consciente, produtiva e potencialmente
criativa”. Já uma mentalidade indiferente, é voltada a práticas
rotineiras e a necessidades comuns. E, por fim, uma mentalidade
ausente verifica-se quando as pessoas estão isoladas do público
(ROTEM, 2011, p. 140-141). Cruz (2011, p. 269-273) confirma
a tendência dos espaços públicos serem ocupados em função da
organização de eventos, estando a sua requalificação dependente
do interesse turístico. Seixas e Costa (2011, p. 70) identificam
três grandes vertentes na relação entre criatividade e promoção
de desenvolvimento urbano. A primeira diz respeito à ideia de
necessidade de criatividade no aumento de ferramentas para o
desenvolvimento urbano, nomeadamente, nos novos contextos
socioeconômicos e culturais. A segunda vertente centra sua
atenção nas atividades e setores criativos como base estrutural do
desenvolvimento urbano. A última vertente defende a necessidade
de atrair e sustentar atividades e competências criativas baseadas
no conhecimento e na inovação.
A flexibilidade e a terceirização caracterizam a concentração
territorial de atividades de uma mesma fase produtiva. Para as
empresas, essa proximidade propicia a inovação e promove a
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redução de custos, quer de transação, quer de interação (VIVANT,
2012, p. 65). Acrescenta, ainda, Vivant:
A mobilidade interempresarial dos trabalhadores é, ao
mesmo tempo, um modo de circulação das informações
e dos métodos de trabalho, um modo de socialização
para os trabalhadores e um modo de construção da
confiança entre parceiros que frequentemente se
cruzam (VIVANT, 2012, p. 66).

Bertacchini (2011, p. 73), a propósito da cidade de Turim
(Itália), explica que o objetivo na criação de distritos e de clusters
ou territórios criativos era o de conceber um círculo vicioso entre
consumo e produção de bens e serviços culturais, tendo por
base uma infraestrutura cultural, composta por eventos e locais
dedicados a essas atividades. Porém, como esses espaços criativos
estão menos vocacionados a se fundirem espontaneamente,
entende esse autor que é necessária a existência de políticas públicas
dirigidas às questões culturais, ainda que ajustadas às fontes e
ativos culturais locais. A eficácia dessas políticas depende não só
de uma visão em longo prazo por parte dos agentes envolvidos,
mas também da coordenação e alinhamento das administrações
locais, que se sucedem no tempo, independentemente da sua
orientação política, na necessária regeneração urbana e regional
(BERTACCHINI, 2011, p. 73-74). Conclui o autor:
O maior desafio, como era de se esperar, é encontrar
um equilíbrio entre as abordagens top-down e bottomup, entre explorar germes preexistentes de vitalidade
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cultural e introduzir na ecologia urbana novas
sementes promissoras, embora ainda não adaptadas
(BERTACCHINI, 2011, p. 73).

Esse equilíbrio entre top-down e bottom-up é particularmente
importante para uma cidade criativa, visto que necessita de ter na
base comunidades com altos índices de capital social e de capital
institucional, o que não é alcançado unicamente com intervenções
top-down. É necessário atentar para o fato de que é, normalmente,
no centro da cidade onde se localizam as áreas mais atraentes
e criativas, já que a periferia se beneficia em menor grau de
políticas culturais. Desse modo, é necessário pensar na expansão
dessas políticas culturais para a periferia, onde se encontra uma
população menos seduzida pelas expressões artísticas e culturais
e onde os hábitos de consumo cultural são, consequentemente,
menores (BERTACCHINI, 2011, p. 74-76).
A cidade é o lugar de imprevistos e de acasos, responsável pela
conexão entre atores potencialmente criativos. Desses encontros
podem resultar novas concepções ou ideias que não se estava,
necessariamente, procurando (BORJA, 2009, p. 19-20). Igualmente,
Elsa Vivant (2012, p. 83-84) entende que um espaço onde tudo está
programado e planejado dificulta a ocorrência do “imprevisto”. Uma
cidade criativa necessita de espaços onde possam ocorrer práticas
não planejadas, as quais só poderão despontar se forem criadas
“condições de serendipidade e de criatividade”. A criatividade
brota, nesse caso, da tensão entre alteridade e encontros imprevistos
(VIVANT, 2012, p. 84-87). Justifica Vivant:
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Espaços da criatividade artística, os lugares culturais off
constituem, ao mesmo tempo, um respiro na cidade,
zonas de intemperança, lugares de imprevistos, cenas
da marginalidade e surpresas urbanas. Criados por
necessidade, descobertos pelo passante durante um
passeio, percebidos pelos experts da arte como potenciais
locais de integração de jovens artistas promissores, os
lugares culturais off representam as virtudes do acaso
da cidade (VIVANT, 2012, p. 84).

Os lugares bem-sucedidos têm atrativos para pessoas de
diferentes grupos etários. Porém, nem todos os eventos culturais
se mostram eficazes na atração de pessoas criativas. Florida (2011,
p. 233-260) coloca mesmo em causa que os megaeventos tenham
essa capacidade. Para ele, é “a cultura vibrante das ruas, o lazer ao
ar livre prontamente disponível e uma cena musical de vanguarda”
que se mostram eficazes na hora de atrair pessoas talentosas.
A cidade criativa privilegia a revalorização dos espaços
urbanos, mas correndo sempre o risco de se tornar uma cidade
dual, ao rejeitar seus concidadãos de baixa condição econômica
(VIVANT, 2012, p. 23-24). O artista está amiudadamente ligado
à recuperação de bairros tradicionais ou de zonas industriais
abandonadas quer pela sua iniciativa, quer pela sua fixação em
áreas gentrificadas. Ademais, a gentrificação coloca em evidência
a revalorização simbólica seja do artista, seja do próprio espaço
urbano (VIVANT, 2012, p. 39-52).
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Nas duas últimas décadas, diversas cidades conheceram
um renascimento notório, que colocou sua vida cultural
no seio das operações de urbanismo, por meio da criação
de equipamentos espetaculares, de um bairro cultural, da
organização de eventos ou, ainda, do reconhecimento e
do apoio de novas práticas artísticas. Assim, a cultura é
utilizada no quadro de políticas urbanas como ferramenta
de valorização do espaço (VIVANT, 2012, p. 19).

Em trabalho anterior (CRUZ, 2011, p. 269-271), propusemos
a tipificação das cidades a partir da programação nos espaços
públicos: cidade global, cidade palimpsesto, cidade virtual e
cidade tradicional ou histórica. Estas condicionam, conforme
mencionamos, a criatividade nos espaços públicos. Relembremos,
a propósito, as principais características dos quatro tipos de
cidade, relacionadas com o turismo, com a programação e com a
pluralidade temática.
As cidades global e virtual são cidades onde se verifica uma
forte presença de empresas e lojas de cadeias multinacionais, enquanto na cidade tradicional é o oposto. A cidade palimpsesto
tem a aspiração de se tornar global, porém a presença de multinacionais é fraca ou reduzida. Quanto ao turismo, este é elevado
na cidade global, fruto dos fluxos internacionais e nacionais. Já a
cidade virtual vive do turismo regional. Em ambas, os residentes
se confundem com os turistas por adotarem as suas condutas. A
cidade palimpsesto tem turismo internacional, nacional e regional por possuir infraestruturas. A cidade tradicional atrai o turismo regional e algum internacional.
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As cidades – global, palimpsesto, virtual e tradicional –
procuram, por meio da arquitetura do espetáculo e de programação,
atrair público para os seus espaços públicos. A cidade global é
aquela cujas manifestações culturais interessam ao maior número
de turistas, dada a diversidade e quantidade de iniciativas, muitas
delas, com caráter permanente. A cidade palimpsesto atrai milhares
de pessoas, mas a ausência de programação provoca vazios urbanos.
A cidade tradicional atrai em função de interesses históricos,
paisagísticos e tradicionais. É um espaço musealizado, ainda que
possa ser adaptado a interesses contemporâneos. A programação
da cidade virtual é complementar à procura comercial.
Quanto à pluralidade temática, a cidade que oferece uma
menor variedade temática é a cidade tradicional, ao se limitar
à sua linha de interesses históricos, tradicionais, culturais e/ou
paisagísticos. A cidade palimpsesto, pelo contrário, aproveita
todas as ocasiões para promover grandes eventos, sem que exista
uma linha clara de interesse. É possível ver, organizados, eventos
culturais, sociais, desportivos, políticos e religiosos. A cidade
virtual possui uma programação residual limitada a interesses
ambientais, culturais e sociais mantendo-se, sobretudo, a partir da
“sétima arte”. Finalmente, a cidade global possui uma programação
diversificada, permanente e planejada (CRUZ, 2011, p. 269-271).
Sobre o futuro da cidade, é preciso ponderar o pensamento
de Borja (2009, p. 21), segundo o qual a cidade compacta está se
pervertendo sob a pretensão de se tornar competitiva. O aparato,
arquitetônico e ostentatório, vem banalizando a cidade e alienando
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seus cidadãos. A arquitetura de autor se destina a provocar
sentimentos de não identidade em vez de contribuir como elemento
de integração. Assim, a pós-modernidade surge negando a cidade
como lugar de criação. A cidade do conhecimento é o espaço de
sinergias e de estratégias territoriais para o desenvolvimento da
urbe. Estas podem ser genéricas ou específicas. No primeiro caso,
incluem-se todas aquelas destinadas a melhorar as infraestruturas
de transportes e de comunicações, os centros logísticos, as áreas
aeroportuárias, bem como as estratégias de embelezamento da
cidade para organização de congressos e conferências, oferta
cultural e hoteleira, ambiente urbano. Já as estratégias específicas
são aquelas destinadas a favorecer diretamente a produção do
conhecimento, sua conexão com o tecido produtivo e a difusão do
uso de tecnologias avançadas no conjunto da atividade econômica.
Nestas, inclui-se a transformação de áreas urbanas em áreas de
economia criativa (BORJA, 2009, p. 22).
Borja (2009, p. 23-24) identifica, igualmente, os elementos
que estão presentes, total ou parcialmente, na caracterização de
áreas de economia criativa:
•

Diversidade de atividades comerciais e de serviços, e boa
comunicação com um centro urbano de qualidade;

•

Potencialidade de se tornar uma nova centralidade urbana,
por meio da oferta cultural e de ócio;
Proximidade de centros universitários e de pesquisa;
Espaço público animado e seguro, com densidade de usos
diversificados;

•
•
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•
•
•
•
•
•

Existência de habitação e de diversidade social;
Acessibilidade interna e externa;
Flexibilidade morfológica para usos diferenciados do espaço;
Instalação de atividades geradoras de valor acrescentado;
Representação e visibilidade do global e do local;
Capacidade de gestão do processo de renovação urbana pelo
setor urbano, com gestão flexível e partilhada com os atores
sociais.

CIDADE CRIATIVA: APROXIMAÇÕES
E OBSTÁCULOS EM NATAL/RN
A cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do
Norte (RN), concentra 3.899 profissionais criativos, de acordo
com os dados disponibilizados pela FIRJAN, relativos ao ano de
2010 (FIRJAN, 2010; CRUZ, 2014, p. 50-59). Os catorze setores
criativos identificados pela FIRJAN têm a seguinte distribuição
estatística, por ordem decrescente: Arquitetura e Engenharia
(31,52%); Publicidade (11,64%); Software, Computação e Telecom
(11,26%); Mercado Editorial (10,00%); Design (8,69%); Artes
(6,31%); Pesquisa e Desenvolvimento (4,62%); Moda (4,51%);
Televisão e Rádio (3,85%); Biotecnologia (2,44%); Artes Cênicas
(1,77%); Filme e Vídeo (1,56%); Música (0,97%); Expressões
Culturais (0,85%) (Cf. Tabela 1).
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Tabela 1 – Número de Profissionais, por segmento criativo,
em 2010 (Natal)
Segmentos Criativos
Arquitetura & Engenharia
Artes
Artes Cênicas
Biotecnologia
Design
Expressões Culturais
Filme & Vídeo
Mercado Editorial
Moda
Música
Pesquisa & Desenvolvimento
Publicidade
Software, Computação &Telecom
Televisão & Rádio

N.º

%

1.229
246
69
95
339
33
61
390
176
38
180
454
439
150

31,52
6,31
1,77
2,44
8,69
0,85
1,56
10,00
4,51
0,97
4,62
11.64
11.26
3,85

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2010)

Em termos percentuais, os profissionais criativos do estado
do Rio Grande do Norte (RN) estão concentrados em Natal da
seguinte forma: Arquitetura e Engenharia (62,51%); Publicidade
(72,76%); Software, Computação e Telecom (80,55%); Mercado
Editorial (72,76%); Design (55,57%); Artes (51,90%); Pesquisa e
Desenvolvimento (81,82%); Moda (72,73%); Televisão e Rádio
(50,00%); Biotecnologia (77,24%); Artes Cênicas (61,61%);
Filme e Vídeo (50,00%); Música (19,29%); Expressões Culturais
(66,00%) (Cf. Tabelas 1 e 2).
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Desse modo, Natal concentra entre 50,00% e 81,82% de
profissionais da quase totalidade dos setores criativos, apenas se
excetuando o setor musical (19,29%) desse cenário.
Tabela 2 – Número de profissionais,
por segmento criativo, em 2010 (RN)
Segmentos Criativos
Arquitetura & Engenharia
Artes
Artes Cênicas
Biotecnologia
Design
Expressões Culturais
Filme & Vídeo
Mercado Editorial
Moda
Música
Pesquisa & Desenvolvimento
Publicidade
Software, Computação &Telecom
Televisão & Rádio

N.º
1.966
474
112
123
610
50
122
536
242
197
220
624
545
300

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2010).

Em termos comparativos, verificamos que Arquitetura e
Engenharia é o segmento criativo com maior taxa de profissionais,
quer em nível estadual, quer local, com taxas de 32,12% e 31,52%,
respectivamente. Publicidade é o segundo maior segmento
criativo, incontestado em níveis estadual e municipal, com taxas de

28

Estudos sobre cidades contemporâneas

10,49% e 11,64%, respectivamente. Já o terceiro segmento criativo
com maior taxa de profissionais é, em termos estaduais, Design
(9,97%), enquanto em termos municipais é Software, Computação
e Telecom (11,26%). Verificamos, assim, que, referente ao setor
com maior taxa de profissionais, Natal possui um valor inferior
à taxa estadual em 0,60%. Quanto ao segundo setor criativo com
maior taxa de profissionais, Natal possui uma taxa superior à taxa
estadual em 1,45%. Se, em Natal, Software, Computação e Telecom
é o terceiro setor com maior número de profissionais, esse setor
em nível estadual ocupa o quarto lugar, com uma taxa superior
em 2,36% à do estado. Finalmente, Design, que é o terceiro setor
criativo que emprega maior taxa de profissionais a nível estadual,
ocupa o quinto lugar em Natal, com taxa inferior em 1,28%
perante a taxa estadual (Cf. Tabela 3).
Tabela 3 – Percentagem de profissionais nos setores mais criativos, em
2010: Brasil, RN e Natal
1º

2º

3º

Brasil

Arquitetura &
Engenharia
(28,64%)

Publicidade
(13,49%)

Design
(12,36%)

RN

Arquitetura &
Engenharia
(32,12%)

Publicidade
(10,19%)

Design
(9,97%)

Natal

Arquitetura &
Engenharia
(31,52%)

Publicidade
(11,64%)

Software,
Computação
&Telecom
(11,26%)

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2010)
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Pego o ônibus para a Ribeira tendo por objetivo assistir
ao show de reggae na Rua Dr. Barata com início
marcado para as 22 horas. Pergunto ao motorista do
ônibus a que horas é o último para Ponta Negra, em
Natal. Me responde que é às 22h30 […] (DIÁRIO DE
CAMPO, 10 de fevereiro de 2012).
Natal enfrenta um mar de problemas à véspera do início
da Copa do Mundo. Os médicos municipais informaram
que retomarão a greve da categoria, juntando-se aos
guardas da região, que também paralisaram suas
atividades. Na quinta-feira, será a vez dos ônibus
pararem. A cidade amanhecerá com apenas 30% da
frota de ônibus nas ruas, conforme informou o Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio
Grande do Norte (Sintro) (THADEU, 2014, n.p.).

Esses dois exemplos ilustram as dificuldades em Natal com
o transporte público. A primeira ocorre com a falta de transporte
público à noite, em particular, à sexta-feira e ao sábado, quando se
concentram, em determinados bairros da cidade, eventos culturais,
criativos ou mesmo boêmios, em que o transporte público cessa a
partir das 22h30. É necessário esperar pelas 5h30 da manhã para ter
ônibus funcionando. O segundo exemplo está relacionado com a
realização da Copa do Mundo de Futebol 2014, no Brasil. Em Natal,
realizaram-se diversas greves – médicos municipais, guardas etc. –,
em que destacamos a dos ônibus. A Copa serviu de cartão postal para
milhares de turistas que procuraram a cidade para assistir aos jogos
de seus países na Arena das Dunas. Contudo, o que encontraram
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foi a ausência de transporte coletivo e uma cidade onde os serviços
públicos estiveram encerrados quer devido a greves, quer devido ao
seu encerramento oficial em razão da realização de jogos na cidade
ou dos jogos da seleção brasileira.
Trata-se de exemplos da falta de conexão entre diferentes
áreas urbanas que deveriam estar asseguradas pelas entidades
públicas. A falta de transporte público impede o funcionamento
normal de uma cidade, o qual é agravado quando se torna (ou é
mesmo) destino turístico.
Em outro trabalho (CRUZ, 2014, p. 84), constatamos que, de
acordo com alguns arquitetos potiguares, é necessário promover
uma Secretaria para a Gestão do Patrimônio Histórico, a qual
permitiria um cuidado diferente das Políticas Públicas em face à
política urbana. Outra deficiência apontada encontra-se no nível
da promoção da cidade, já que a lei é, por vezes, muito limitadora
com relação ao uso desestimulando do mercado imobiliário. Por
outro lado, é necessário que o planejamento seja efetivo, não
mudando em função do gestor que ocupa o cargo. Concluindo, é
necessária uma atenção especial das Políticas Públicas não só para
os diferentes tipos de acessibilidade, mas também para os espaços
públicos da cidade.
Verificamos que a ausência de comunicação entre Secretarias,
bem como em nível da sucessão dos gestores públicos, inibe a urbe
de se tornar uma cidade verdadeiramente criativa no âmbito das
políticas públicas. Tem-se de renovar a comunicação entre Secretarias
municipais e gestões públicas e entre entidades públicas e cidadãos.
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“Trabalhar com orçamento aumenta, e muito, a
capacidade de planejamento”, sintetizou o prefeito
Carlos Eduardo ao comentar a criação da almejada
Secretaria Municipal de Cultura. A oficialização do
novo órgão saiu na edição deste sábado (30) do Diário
Oficial, e pelo organograma apresentado a Secult/Natal
irá incorporar a Fundação Capitania das Artes em sua
estrutura. O orçamento da nova pasta para 2015 ainda
não foi definido, deverá ser anunciado nos próximos
dias, mas a expectativa é que os recursos destinados
fiquem próximos – ou mesmo alcancem – o 1%
previsto pelo Sistema Nacional de Cultura para o setor
em âmbito municipal (SILVA, 2014, n.p.).

A cidade criativa precisa que o cultural e o criativo sejam
pensados, em termos da Administração Pública, seja municipal,
estadual ou federal, em si mesmos e não subordinados a outras
grandes áreas públicas, como a educação, o social ou o esporte.
Quanto ao apoio à cultura, às artes e aos criativos, este não deve
ser condicionado aos apoios por intermédio de editais. É preciso
investir em Políticas que promovam a cidade em todas as suas
vertentes e de forma integrada.
[Natal] é uma cidade que depende economicamente
do setor público e muitas empresas do setor privado
dependem de editais e concursos públicos. A própria
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
depende de verbas públicas para o seu funcionamento
e para o desenvolvimento da pesquisa e ações de
extensão. O mercado em Natal se encontra em
expansão e a população de Natal é hoje, estimada
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em 853.928 habitantes (IBGE, 2014). Contudo,
o desenvolvimento dos setores criativos tem que
enfrentar certa padronização dos produtos e serviços
face a mentalidade e conformidade da população, para
além de um mercado que é considerado pequeno e
onde a qualidade é preterida em relação ao preço desse
produto ou serviço (CRUZ, 2014, p. 90-91).

Não é possível uma sociedade se limitar à satisfação das
necessidades básicas da sua população. Devem-se promover outras
dimensões, como cultura, esporte, entretenimento. A cultura é
não apenas um instrumento de relacionamento com o outro e a
sociedade, mas também com o próprio meio. Ao se institucionalizar
e atribuir uma dimensão econômica, há também que promover
medidas educativas e inclusivas em nível da cultura. Porém, o
Estado deve também promover o empreendedorismo cultural e
não apenas distribuir recursos financeiros para a sua realização e
organização em função dos meios econômicos que dispõe.
O que já foi o principal ponto de encontro das pessoas
em uma cidade, reunindo vizinhos em passeios ou
também como ponto de encontro de jovens casais
apaixonados, hoje são aparelhos públicos, na maioria
dos casos natalenses descuidados e aparentemente
abandonados. Vizinhos e trabalhadores do entorno
desses ambientes reclamam da falta de manutenção,
limpeza e iluminação, além da crescente presença de
moradores de rua e usuários de drogas. Responsável
por administrar esses espaços, a Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos (Semsur) garante que até o fim
do ano serão reformadas 34 das 254 praças da capital
potiguar (ANDRADE, 2014, n.p.).
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Os espaços públicos são um bem comum que a população
não deve e não pode prescindir. É necessário que as Políticas
Públicas promovam a recuperação efetiva desses espaços e a
sua requalificação. As atividades culturais e criativas, bem como
o ócio e o lazer são necessários em uma sociedade que se quer
criativa, inclusiva e solidária. Trata-se de lugares onde é possível
o encontro com o outro e, em muitos casos, com a própria
natureza. A programação de eventos nesses espaços é uma forma
de promovê-los, trazendo de volta as populações para o seu seio.
O bairro em Natal que recebe mais turistas é Ponta Negra.
Aí se concentram hotéis, pousadas, albergues, restaurantes, feiras e lojas de artesanato […] A oferta de visitas em
buggy é elevada quer em direção a praias do norte, quer
do sul de Natal. Porém, é difícil encontrar programação
cultural potiguar em hotéis e pousadas […]quando se
pergunta se a cidade não tem programação cultural? Nos
respondem que sim, , mas que é desaconselhado para
turistas por questões de segurança […] (DIÁRIO DE
CAMPO, 11 novembro de 2011).
A violência voltou a marcar o fim de semana no Rio
Grande do Norte. Na capital e interior do Estado, a polícia
registrou homicídios e outros crimes violentos. Em
Mossoró, foram pelo menos sete assassinatos. Em Natal,
mais dois. Desde janeiro, Caicó calcula duas dezenas de
homicídios e outros crimes que têm como pano de fundo
o tráfico de drogas. Também em Natal, motoristas e
taxistas voltaram a sofrer com a violência. No último fim
de semana, pelo menos dois ônibus e cinco taxis foram
alvos de bandidos (LUCENA, 2014, n.p.).
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A violência e a falta de segurança contribuem para o
sentimento de insegurança em qualquer cidade. As constantes
notícias na mídia sobre roubos e homicídios impedem que as
pessoas ocupem os espaços públicos e se relacionem com o
“outro”. A cidade à noite deixa de funcionar, com o encerramento
gradual de estabelecimentos comerciais que antes estavam abertos.
Recentemente, os hipermercados que funcionavam até a meianoite passaram a encerrar às 22 horas, assim como alguns bares
e restaurantes. A cidade se demite de ser usufruída plenamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do conceito de cidade criativa a Natal encontra
muitas limitações. Como refere Landry (2008, p. 3), é importante
que o planejamento urbano tenha uma perspectiva culturalmente
informada. A cidade que se pretende inclusiva e com uma
culturalmente informada não pode estar limitada em suas
conexões, sejam estas virtuais ou reais. A cidade criativa tem de
funcionar em sua plenitude 24 horas por dia e quando isso não
acontece está desaproveitando seu potencial. Por outro lado, ao
privilegiar apenas uma vertente – “sol e mar” – está desprezando
um conjunto de valências que diversificam e enriquecem
culturalmente a cidade. A criação da Secretaria Municipal de
Cultura pela Prefeitura de Natal é um passo nessa direção. A cultura
não pode mais ser relegada ao segundo plano. Tem-se de pensar a
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cultura a partir da cultura. Por outro lado, deve-se, também, criar
condições com o objetivo de que os setores culturais e criativos
contribuam para a dinamização da cidade e seu desenvolvimento
econômico. Para isso, é necessário criar condições para que os
setores criativos e culturais possam apostar na profissionalização
de seus agentes e em empresas, diminuindo a dependência dos
subsídios e dos apoios (via edital), seja a nível municipal, estadual
ou federal.
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capítulo 2

ÍCONES URBANOS NA CIDADE DE
NATAL: A PONTE NEWTON NAVARRO
Luciano César Bezerra Barbosa

INTRODUÇÃO

A

cidade, entendida como espaço privilegiado para reprodução
do capital, tem passado por importantes transformações nas
últimas décadas. Tais transformações têm atualmente como base
a indústria da cultura e do lazer e a produção dos espaços das
corporações financeiras e industriais, e têm como resultado a
produção de edificações, infraestruturas e projetos urbanísticos
voltados para a construção de traços peculiares e exclusivos que
diferenciem as localidades em nível regional e global. Percebe-se
que essas transformações têm atingido a cidade de Natal, capital
do estado do Rio Grande do Norte (RN), de forma peculiar,
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por meio da edificação ou restauração de construções icônicas,
considerando o devido contexto no qual a cidade está inserida
e o seu lugar periférico no processo de globalização, do qual são
protagonistas os principais centros financeiros mundiais. Tais
construções têm como objetivo a inserção da cidade de Natal,
no jogo competitivo internacional, pela atração de visitantes e
de investimentos, já que conferem à cidade traços peculiares, ou
atributos vendáveis, tão caros às cidades competidoras.
Percebe-se que Natal tem passado por importantes
transformações nesses últimos vinte anos, tendo em vista a forte
expansão do turismo nacional e internacional. De acordo com
Clementino, Silva e Pereira (2009) e Gomes (2009), na década de
1990 houve incremento das atividades turísticas em Natal e na
Região Metropolitana (RMN), notadamente no litoral oriental do
estado do RN, levando a uma expansão do mercado de trabalho, ao
aumento significativo dos investimentos estrangeiros, a mudanças
territoriais de grande impacto e à produção de edificações voltadas
principalmente para o ramo hoteleiro e de segunda residência
para os turistas europeus.
No início do século XXI, diversos novos monumentos e
edificações icônicos (inclusive aqueles de grife, projetados por
renomados arquitetos), implantados em Natal e voltados para
o consumidor local e estrangeiro, notadamente o europeu, têm
buscado uma nova imagem, uma marca, uma identidade para a
cidade, considerada aqui no sentido empregado por Lynch (2005,
p. 18) da diferenciação pela “individualidade ou particularidade”
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mediante projetos únicos, embora existam similaridades com a
tendência observada nas iniciativas adotadas por outras cidades.
Dessa forma, entende-se que monumentos e edificações têm sido
construídos e apresentados como atributos da cidade de Natal
com vistas à sua inserção, na competição interurbana, como
ponto nodal de atração de visitantes e investidores nacionais e
estrangeiros, dentro do processo de desenvolvimento capitalista e
de espetacularização da cidade.
Considera-se neste estudo que construções icônicas são
aquelas que possuem qualidades estéticas ou formais que
impressionam o observador pelo que representam e pelo que são.
Além disso, entende-se que os ícones urbanos possuem o condão
de conferir identidade às cidades e devem, para tanto, causar
impacto “[...] seja por sua localização estratégica, visibilidade,
escala, forma, aparência, monumentalidade ou uso. Ícone é aquela
construção que, desde a sua concepção, vem causar alguma
expectativa em relação à sua implantação” (HAZAN, 2003, p. 1).
É o que se convencionou chamar de espetacularização da cidade,
termo inspirado em Debord (2003, p. 18, grifo do autor) que
afirma que:
Na forma do indispensável adorno dos objetos
hoje produzidos, na forma da exposição geral
da racionalidade do sistema, e na forma de setor
economicamente avançado que modela diretamente
uma multidão crescente de imagens-objetos, o
espetáculo é a principal produção da sociedade atual.
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Desse modo, o presente estudo tem como objetivos entender
esse fenômeno e buscar suas repercussões na cidade de Natal, como
também verificar a inserção de uma das principais construções
icônicas desta, a Ponte Newton Navarro, construída na primeira
década do século XXI, na produção arquitetônica contemporânea
como meio para fazer crescer a competitividade da cidade no
fito do city marketing e da competição entre as localidades. Essa
construção foi definida por meio de entrevistas realizadas com
profissionais da arquitetura atuantes em Natal, que a escolheram
como a mais marcante construção contemporânea erigida na
cidade. O ícone é analisado num escopo amplo, no qual estão
incluídos, entre outros, os aspectos construtivos e os plásticoformais, bem como aqueles relacionados às características
da produção arquitetônica contemporânea voltada para a
espetacularização das cidades.

COMPETIÇÃO: AS CIDADES NO CENTRO DO PALCO
As cidades têm assumido, nos últimos 30 anos e em diferentes
partes do mundo, um novo protagonismo no que se refere à vida
política, econômica e cultural, articulando sociedade civil e forças
políticas em busca de novas soluções para as crises urbanas e
para os desafios resultantes da globalização. Essa nova realidade
tem levado diversas cidades, inclusive brasileiras, a buscar, no
Planejamento Estratégico (PE), no marketing e na produção
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arquitetônica, instrumentos mais adequados para dar respostas
aos movimentos provocados pela globalização da economia,
notadamente, aos fluxos de capitais, em particular, os turísticos e
os de realização de grandes eventos. Analisando os esforços pelas
renovações e transformações urbanas em diversas cidades norteamericanas, especialmente em Baltimore, numa análise seminal
crítica, Harvey (2006) afirma a importância dos projetos urbanos
e arquitetônicos para o sucesso dessas iniciativas, bem como
a busca das localidades pela construção de imagens positivas e
de atributos favoráveis de si mesmas. Diz ainda, referindo-se a
Baltimore e suas renovações e eventos espetaculares, que: “Uma
arquitetura do espetáculo, com sua sensação de brilho superficial e
de prazer participativo e transitório, de exibição e de efemeridade,
de jouissance, se tornou essencial para o sucesso de um projeto
dessa espécie [...]” (HARVEY, 2006, p. 91).
Diversos autores têm estudado esse novo protagonismo das
cidades globais e das de médio porte, que buscam uma autonomia
em relação ao Estado-Nação. Borja e Castells (1996) apontam as
cidades como novos atores políticos que desempenham papéis
nessa nova configuração de administração urbana, a qual inclui
os governos locais e nacionais, as organizações sociais, os agentes
econômicos, as categorias profissionais e os meios de comunicação.
Compans (2005) ressalta o PE como instrumento de gestão urbana
adotado pelas cidades no lugar dos clássicos instrumentos de
planejamento urbano. Acrescenta que esse novo protagonismo das
cidades lhes dá um novo papel de proeminência nos processos de
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acumulação capitalista, o que lhes permite assumir a iniciativa no
desenvolvimento econômico e social de suas coletividades. A autora
vai além quando aponta o retorno das cidades como “[...] centros
direcionais da economia globalizada” (COMPANS, 2005, p. 38).
Conforme Harvey (2005), essa é uma nova postura assumida
pelas cidades, que as aproximam dos métodos empresariais
adaptados da iniciativa privada com vistas à gestão urbana. Roost e
Sassen (1999) corroboram a ideia acerca do novo papel das cidades
no processo de acumulação capitalista quando afirmam que as
grandes metrópoles são, atualmente, locais privilegiados para a
coordenação de grandes grupos da indústria do entretenimento,
além de serem, tradicionalmente, centros de serviços do
mercado financeiro e empresarial. Esse novo posicionamento
das cidades tem se apoiado no PE como método de condução
das administrações municipais, que neste estudo é considerado
de acordo com a conceituação de Lopes (1998), ou seja, como
o processo de planejamento participativo para construção da
identidade de uma cidade com vistas ao enfrentamento dos
desafios postos pela globalização e pela competição interurbana.
Vainer (2002, p. 76), que analisa de forma crítica e contundente
a abordagem de diversos autores sobre o PE voltado para as cidades,
afirma que a problemática da “competitividade urbana” é o nexo
central da “nova questão urbana”, que não mais teria seu debate
conduzido por temas como crescimento desordenado, reprodução
da força de trabalho, movimentos sociais urbanos, entre outros.
Essa competitividade, ainda segundo o autor, tem como ponto
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focal a venda das cidades como mercadorias que devem possuir
atributos que atraiam o capital estrangeiro, ou seja, as cidades
são enxergadas e geridas como empresas e devem ser concebidas
como agentes econômicos que atuam no contexto do mercado
global. Ainda segundo Vainer (2002), é preciso que exista certo
consenso entre os diversos atores urbanos na cidade empresarial
para que os objetivos das administrações sejam atingidos. Esse
consenso é obtido mediante alguns artifícios, quais sejam: o
cidadão deve ser refém das crises, deve ter a percepção de que a
cidade em crise tem como única saída o plano; esse consenso deve
gerar um sentimento de união, quase patriótico, sem o qual não
há saídas; e, finalmente, estando a cidade pacificada e sob a égide
do empresariamento, não há necessidade de embates políticos,
pois já não há sentido na política, o que leva a governos locais
fortes e personalistas.
Sabe-se que o PE tem se apoiado no marketing como ferramenta
indispensável à venda das cidades. Kotler, Haider e Rein (1994, p.
11), que procuram estabelecer de que forma as economias locais
podem ser revitalizadas mediante as crises sociais e econômicas,
afirmam que: “Economias locais anteriormente autossuficientes,
regionais e nacionais, estão sendo transformadas em partes
interdependentes de uma economia mundial interligada”. Como
resultado, a concorrência internacional tem gerado a elaboração
e implementação de projetos com vistas à atração de empresas,
eventos esportivos, turistas e investimentos de um modo geral.
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Percebe-se que, de uma forma ou de outra, construir
monumentos e edificações é uma condição básica para o
marketing urbano, portanto fundamental para a implementação
e para o sucesso de Planos Estratégicos, embora, muitas vezes,
resultem em fracassos tanto do ponto de vista da construção de
identidades, como no que se refere às intervenções no espaço
urbano. Shibaki (2010) acrescenta que esses ícones podem ser
materializados como construções de caráter simbólico que tem
como objetivos as representações simbólica, cultural, econômica,
política ou social do espaço, mas que podem, em determinadas
situações, ser apropriados por agentes hegemônicos do mercado
e pelo poder público, objetivando divulgar a cidade e atrair
fluxos socioeconômicos e turísticos. Dessa forma, as cidades
criam uma “marca” ou se apropriam de um ícone existente, no
intuito de despertar a atenção e a curiosidade daquele visitante
que se pretende atrair. Portanto, é uma aproximação entre a
arquitetura e o mundo das marcas, como diz Arantes (2008, p.
175), quando afirma que: “Já faz algum tempo que a arquitetura
embarcou no universo midiático das logomarcas, a ponto de as
obras serem concebidas para gerar rendas de um novo tipo, que
não apenas a velha renda fundiária”. É a arquitetura como marca
e instrumento político a serviço da acumulação capitalista.
Assim, há uma dupla tarefa posta à produção arquitetônica:
edificar projetos como parte fundamental do PE para as cidades,
em suas diversas nuances; e atribuir às cidades uma identidade
própria, uma marca a ser explorada.
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Um novo paradigma está colocado para as metrópoles
mundiais, portanto: o desenvolvimento vem por meio de um
planejamento calcado no marketing urbano com vistas à venda
das cidades, o que só se concretiza se essas cidades apresentarem
atributos naturais ou construídos que atraiam fluxos de capitais e
visitantes. Dessa forma, excluídos os atributos naturais inerentes à
paisagem de cada lugar, resta às cidades construir monumentos e
edificações que causem impacto visual de mensuração subjetiva,
numa aproximação com o mundo das marcas e da publicidade.
Entendidas as novas condições postas, cabe aos planejadores,
financiadores e executores encontrar meios e soluções para a
implementação das ações planejadas. Aos arquitetos, cabe o
papel de transformar em material aquilo que se pretende que
seja imaterial, ou seja, cabe a esses profissionais tornar palpável
e visualizável aquilo que na verdade tem como destino tornarse uma abstração para os sentidos, uma identidade de lugar, um
símbolo, uma sensação.

AS CONSTRUÇÕES MARCANTES EM NATAL
Em busca de definir se existem e quais são as construções
marcantes edificadas em Natal, definiu-se por buscar essas
respostas por meio da realização de entrevistas. À procura de uma
visão mais objetiva e técnica que trouxesse uma contribuição mais
abalizada, que considerasse as nuances do objeto arquitetônico,
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mas que também pudesse considerar a visão do cidadão, definiuse que seriam abordados profissionais da arquitetura – arquitetos
e professores de cursos de universidades sediadas no estado do RN
– com atuação profissional em Natal, com vistas à realização do
levantamento dos monumentos e edificações mais marcantes, de
maior qualidade construtiva e de projeto e que melhor identificam
Natal, construídos na cidade ao longo dos seus mais de 400
anos de história. Dessa forma, foram conduzidas 20 entrevistas
semiestruturadas, no período de dezembro de 2012 a abril de 2013,
– cujo roteiro original pode ser consultado no Quadro 1 – com
profissionais da arquitetura numa seleção intencional do primeiro
entrevistado. A partir dessa entrevista foi dado prosseguimento
às demais com base na indicação de nomes pelos profissionais,
ou seja, cada entrevistado indicou dois ou três nomes que eram
selecionados conforme o ano de início de atuação profissional2.

2
A construção da escolha ou seleção dos entrevistados levou em conta
um tipo de amostragem que alguns pesquisadores chamam de “amostragem
intencional ou por julgamento”, associada a um outro tipo chamado de “bola de
neve”. Nenhum dos dois métodos de amostragem foi tomado de forma integral
já que não havia um universo definido do qual extrair essa amostragem. Levouse em conta, também, que a intenção não era saber a opinião do universo total
dos profissionais da arquitetura atuantes em Natal sobre o fenômeno estudado,
mas saber desses profissionais específicos, selecionados, suas opiniões sobre os
temas abordados.
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Quadro 1 – Roteiro de perguntas para as entrevistas
ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA ARQUITETURA
ATUANTES EM NATAL
Nome:
Ano de início da atuação profissional em Natal:
Essa entrevista tem como objetivo subsidiar a pesquisa COMPETIÇÃO E
ÍCONES URBANOS – Arquitetura na cidade do sol e mar, que estuda a
cidade de Natal e suas características arquitetônicas marcantes.
1. Quais as construções, públicas ou privadas, incluindo edifícios, vias,
espaços públicos, infraestruturas diversas etc., são mais marcantes na
cidade de Natal (independentemente de suas qualidades construtivas,
arquitetônicas e/ou urbanísticas)?
2. Quais construções são mais marcantes no que diz respeito à qualidade
do projeto?
3. Eleja 3 MARCOS – que podem ser edifícios, monumentos históricos,
áreas da cidade etc. – mais significativos para a cidade de Natal, ou seja,
quais os 3 que melhor representam e identificam a cidade?
4. Quais os seus projetos mais significativos?
5. Algo mais a declarar?
6. Poderia indicar o nome de 3 outros arquitetos que poderiam participar
desta pesquisa?

Entendeu-se, a priori, que os entrevistados deveriam ser
agrupados em quatro categorias para a condução das entrevistas e
para o posterior tratamento dos dados: os que começaram a atuar
em Natal até os anos 1970; os que começaram a atuar nos anos
1980; os que começaram a atuar nos anos 1990; e os que entraram
no mercado a partir do ano 2000. A escolha não levou em conta
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outras variáveis como faixa etária, nacionalidade, naturalidade,
sexo ou local onde concluiu o curso de arquitetura.
Esclareça-se que as categorias foram definidas por ano de
início de atuação profissional, tendo em vista que se buscava uma
maior abrangência e heterogeneidade possível nas respostas, o
que foi possibilitado pela diversidade de gerações de profissionais
abordados. Tentou-se aqui obter uma visão de cunho estritamente
técnico, mas que também revelasse a relação pessoal que cada
entrevistado tem com Natal, e que fosse a mais preservada possível
de vieses ideológicos, políticos ou de qualquer espécie, embora,
pelo caráter subjetivo das perguntas, essa “contaminação” seja
praticamente impossível de evitar.
Definiu-se por entrevistar em primeiro lugar o arquiteto
Marconi Grevi, que tem escritório estabelecido em Natal desde
que se graduou em Arquitetura na cidade do Recife. Com farta
produção de projetos de edificações públicas e privadas, como a
Catedral Metropolitana de Natal, Grevi é um dos mais importantes
arquitetos atuantes em Natal. É também professor aposentado do
Curso de Arquitetura da UFRN. Os demais profissionais3, como
dito, são representativos das diversas gerações de arquitetos
atuantes em Natal desde os anos 1960.
3
Profissionais entrevistados: André Souza; Carlos Ribeiro Dantas;
Eugênio Mariano; Gabriel Monte; Glênio Leilson; Gracita Lopes; Helena
Cortez; Illana Paula; Lorena Galvão; Luiz Medeiros; Marcelo Tinôco; Marconi
Grevi; Mário Araújo; Milene Liberato; Moacyr Gomes; Nelson Araújo; Rachel
Condorelli; Renato de Medeiros; Verônica Lima; e Vicente Vitoriano.
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Obtiveram-se os seguintes resultados na somatória das
respostas às 3 questões propostas nas entrevistas com os
profissionais da arquitetura (ver Tabela 4):
Tabela 4 – Somatória das respostas às questões 1, 2 e 3
(apenas construções que tiveram mais de 3 citações)
CONSTRUÇÃO

CITAÇÕES

CONSTRUÇÃO

CITAÇÕES

Fortaleza dos Reis
Magos

27

Catedral Matriz

05

Ponte Newton
Navarro

14

Teatro Alberto
Maranhão

04

Parque da Cidade

14

Ponte de Igapó
(ponte de ferro)

04

Catedral
Metropolitana

11

Conjunto
arquitetônico do
bairro da Ribeira

04

Pórtico dos Reis
Magos

08

Igreja do Galo

04

Avenida
Governador
Dinarte Mariz (Via
Costeira)

06

Conjunto
arquitetônico
do entorno da
Praça André de
Albuquerque

04

Edifício do antigo
IPASE

05

Arena das Dunas
(à época em
construção)

04

Estádio
“Machadão”
(demolido)

05
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O resultado da soma das respostas às 3 questões indica a
Ponte Newton Navarro como a principal construção apontada
pelos entrevistados, dentre aquelas edificadas no século XXI,
conforme o recorte cronológico definido, e que será essa a
construção analisada, tendo em vista os objetivos propostos no
presente estudo.

AS CATEGORIAS ANALÍTICAS
E OS ÍCONES CONTEMPORÂNEOS
Busca-se aqui verificar se a Ponte Newton Navarro possui
características essenciais que a faz pertencer ao grupo das
construções icônicas contemporâneas voltadas para o city marketing
das localidades. Ou seja, trata-se de estabelecer que as características
da edificação estudada pertencem a uma classe de construções
voltada para um objetivo específico, que é a atração de visitantes e
a divulgação da cidade como destino turístico e de investimentos.
As categorias analíticas:
o que define um ícone contemporâneo?
As abordagens de Arantes (2012; 2008), na obra “Arquitetura
na era digital financeira: desenho, canteiro e renda da forma”
e no artigo “O grau zero da Arquitetura na era financeira”,
respectivamente, procuram correlacionar a Arquitetura
Contemporânea, produzida em diversas cidades de diversos
países, com o mundo das marcas, da publicidade e da indústria
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do entretenimento, numa realidade econômica em que o capital
financeiro se sobrepôs ao capital industrial. Essa proximidade
entre arquitetura e marca é obtida por intermédio de novas
soluções projetuais que buscam a forma arquitetônica inusitada e
exclusiva como forma de criar identidades para as cidades. Arantes
(2008) afirma que a Arquitetura Contemporânea, no mundo pósfordista, tem lançado mão de recursos construtivos técnicos e de
materiais em busca de formas cada vez mais ousadas, num oposto
ao rigor formalista da Arquitetura Moderna.
Segundo Arantes (2008, p. 177), a arquitetura historicamente
tem se aliado aos detentores do capital, aos “donos do poder e
do dinheiro”. Com as mudanças na economia, hoje mais ligada às
rendas, a aliança deslocou-se do capital produtivo para o capital
financeiro, sem que existam contrastes a essa dominância. Dessa
forma, as consequências nos aspectos construtivos e sociais são de
grande monta, já que a arquitetura, associada às rendas produzidas
pela nova economia, leva a uma produção de usos que são:
Próprios à esfera da circulação e do consumo (terminais
de transporte, shopping centers, hotéis, estádios,
museus, salas de concerto, parques temáticos etc.).
Seu objetivo não é mais o da seriação e massificação,
ideal modernista, mas de diferenciação e exclusividade.
Produz objetos únicos e marcantes que ‘pousam’ nas
cidades potencializando a renda diferencial e o capital
simbólico (ARANTES, 2008, p. 177).
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Essa nova arquitetura, rentista, associa-se a cidades como
marcas associam-se a produtos. O fato é que se no passado a
arquitetura foi, em algum momento, utilizada como arma de
propaganda de regimes autoritários, não democráticos, hoje
está associada a um novo tipo de propaganda, àquela voltada
à indústria do turismo, aos eventos esportivos e culturais, ao
marketing das cidades e à promoção da identidade e das marcas
das grandes corporações empresariais.
Essa produção arquitetônica deve ter caráter de exclusividade,
o que lhe confere um tipo de renda de monopólio, aqui
considerada conforme Harvey (2005), que ocorre quando se
detém o poder da exclusividade sobre a terra, lugares especiais ou,
nesse caso, prédios únicos. No entanto, entende-se que o sucesso
e a banalização dos monumentos e edificações de grife podem
levar a uma diminuição dessas rendas monopolistas, o que o autor
indica como uma contradição inerente ao processo. Dessa forma,
quanto mais obras de arquitetos mundialmente renomados forem
edificadas, mais as cidades parecerão copiar o modelo inicial,
mais parecerão iguais, tornando a busca pela diferenciação, que
caracteriza a exclusividade, uma constante nas decisões projetuais,
com consequências na solução formal dos edifícios.
Em relação aos aspectos construtivos e plástico-formais
que devem orientar a produção arquitetônica na busca pela
diferenciação, Arantes (2012) apresenta características peculiares
aos projetos e obras edificadas que apontam na direção das soluções
adotadas por diversos arquitetos de renome internacional. A
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partir das considerações do autor, podem ser inferidas as seguintes
características: a) sofisticação técnica ostensiva na concepção do
projeto e na sua execução; b) diferenciação das superfícies por
meio do uso de materiais inusitados e inovadores: busca-se menos
massa e peso e mais volume e contorno; c) exuberância formal
obtida mediante soluções inusitadas e arrojadas: são os grandes
balanços sobre o vazio, as estruturas retorcidas da base ao topo
dos arranha-céus, os volumes abobadados e arredondados que
desafiam a gravidade e os cheios e vazios que provocam efeitos
visuais únicos; d) negação dos preceitos modernistas: tenta-se
estimular as sensações de prazer e excitação, tão característico dos
parques temáticos e da arte contemporânea, por exemplo, levando
para um segundo plano a racionalidade estrutural e funcional e
as questões urbanas e técnicas; e) capacidade de circular em
todo o mundo como uma marca associada a seus patronos; f)
capacidade de gerar renda monopolística, tendo em vista o caráter
de exclusividade que cada edificação ou monumento deve ter; e
g) busca pela espetacularização da cidade: busca-se do visitante
e do investidor uma reação de absoluta surpresa e perplexidade,
imprimindo na visão e na memória destes a sensação de que
nunca viram nada igual em qualquer outra parte do mundo.
É interessante observar a conotação que Arantes (2012; 2008)
dá aos edifícios estudados nas suas pesquisas. Não se trata apenas
de observar aspectos estruturais e plástico-formais, mas também
de perceber, como argumento fundamental, o entendimento do
caráter simbólico que têm as edificações. Ao falar da associação
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da arquitetura com o mundo das marcas, o autor enfatiza o
caráter da imagem acima do processo da elaboração formal ou
do processo construtivo. Trata-se de estabelecer associações entre
as edificações e o simbolismo que se pretende que carreguem,
que não é associado às experiências passadas das comunidades
nas quais as edificações estão inseridas, mas que deve contemplar
associações com o presente, com as experiências atuais, midiáticas,
contemporâneas. A experiência arquitetural de observar e até de
tocar essas construções tem relação, portanto, com a percepção
mais do que com quaisquer outros aspectos, como o funcionalista,
por exemplo.
Define-se, portanto, as categorias analíticas que se terá em
mente durante as análises que serão realizadas em seguida. As
análises ora acompanharão a sequência estabelecida, ponto a
ponto, ora estarão inseridas no texto com o estabelecimento das
devidas correlações. O que se quer agora é determinar em que
medida a Ponte Newton Navarro está inserida no contexto da
Arquitetura Contemporânea e no marketing das cidades, dentro
do escopo das categorias analíticas definidas e das abordagens
dos autores referenciados até o momento. Trata-se de uma
análise qualitativa que busca estabelecer uma correlação entre
as características explicitadas nas categorias analíticas e as
características da edificação, indicando o que a Ponte tem em
comum, na sua essência, com a produção contemporânea.

56

Estudos sobre cidades contemporâneas

A PONTE NEWTON NAVARRO: AS ANÁLISES
Inaugurada em 2007, a Ponte Newton Navarro (também
chamada de Santos Reis-Redinha ou Ponte Nova) liga a Zona Leste
à Zona Norte de Natal (ver Fotografia 1). Transpõe as margens do
Rio Potengi e aproxima os outrora “distantes” bairros litorâneos
da Praia do Meio e da Redinha.
Fotografia 1 – Ponte Newton Navarro

Fonte: Acervo do autor
Foto: Luiz F. Miranda de Medeiros (2013)

Características técnicas
De acordo com Cintra (2012), a ponte estaiada, que tem
1,8km de extensão, foi projetada pelo engenheiro italiano Mario
de Miranda4 e foi construída pelo consórcio Queiroz Galvão/
4
O Studio Di Miranda Associati é uma firma especializada em
consultoria de Engenharia e em projetos de pontes e estruturas (Cf. http://www.
demiranda.it).
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Construbase. A edificação foi batizada com o nome do artista
plástico natalense Newton Navarro Bilro, falecido em 1992, e foi
construída com recursos públicos. Miranda (2008, p. 57) resume
algumas das características da ponte por ele projetada:
Uma nova ponte no rio Potengi, construída na sua
desembocadura no Oceano Atlântico, permitirá ampliar a
área urbana até o litoral norte, com consequências positivas
para o desenvolvimento econômico de toda a área. A
presença do porto na desembocadura do rio requereu
uma elevação do vão central de 58m, compatível com o
trânsito de grandes navios. A nova ponte é composta por
dois viadutos de acesso e por uma ponte estaiada central.
A travessia total é de 1.782m. Os viadutos de acesso têm
vãos de 43.20m, enquanto a ponte estaiada possui vão
central de 212m e dois vãos de aproximação de 94m cada
um, perfazendo um total de 400m. Toda a estrutura foi
executada em concreto protendido e é muito esbelta. O
tabuleiro é formado por um par de vigas laterais, uma
série de vigas transversais e uma laje de concreto. Os
pilares principais, que tem aproximadamente a mesma
altura, estão conectados ao nível do tabuleiro por uma
grande viga transversal que reforça o sistema dando-lhe
a característica forma de H. [...] Os cabos são formados
por um transado de cordões de 15.7mm, galvanizados, e
protegidos exteriormente por tubos de HDPE.5
5
Do original, em inglês: “The new bridge over the Potengi river, built
nearby its outlet in the Atlantic ocean, will permit the expansion of the urban
area towards the north littoral, with positive fallout for the entire area’s economic
development. The port on the interior of the mouth required a roadway
elevation (58m) compatible with the transit of large ships. The new bridge
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De acordo com O’Connor (1976, p. 141), as pontes estaiadas
têm, basicamente, três soluções: em leque, em harpa e em leque
modificado. No projeto da Ponte Newton Navarro, a solução
adotada foi a do leque modificado, que “[...] tem as interseções
dos cabos parcialmente separadas nas torres e é intermediário
entre o leque e a harpa”.
Scalzi (1976) apresenta diversas características das pontes
estaiadas e suas vantagens e desvantagens em relação aos outros tipos.
Afirma que essa solução construtiva permite maior flexibilidade nas
soluções para a superação de grandes vãos, a economia na construção,
uma maior facilidade na manutenção e torna desnecessário qualquer
tipo de técnica especial para o erguimento das estruturas, em virtude
de poderem ser utilizados métodos convencionais de construção.
Desperta a atenção o trecho no qual o autor apresenta visão peculiar
das qualidades das pontes estaiadas:
Nos dias de hoje em que há uma consciência ecológica
e o desejo de estar em harmonia com a natureza, a
ponte estaiada possui aquela qualidade embutida onde
a “forma segue a função”. Sua beleza inerente emana
includes two access viaducts and a central cable-stayed-bridge; the crossing’s
total length is 1.782m. The access viaducts run on 43.20m spans, while the main
(cable-stayed) bridge has a 212m centre span and two 94m approach spans, for
a total length of 400m. The structure is entirely of prestressed concrete and
features a high slenderness. The deck is formed of a pair of side beams, a series
of crosspieces and a concrete slab. The piers and pylons, of about the same
height, are connected at deck level by a huge crosspiece that grants stiffness to
the transverse system by configuring a characteristic H shape.[…]The stays are
pairs of parallel strands 15.7mm in diameter, galvanized, polyvinyl-chlorided
and protected on the outside by HDPE pipes” (Tradução nossa).
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dessa qualidade e a ponte combina harmoniosamente
com o ambiente natural6 (SCALZI, 1976, p. 16).

Conforme Nakamura (2013, p. 1):
O uso de estruturas estaiadas para transpor obstáculos
não é propriamente uma novidade. Pelo menos desde
os anos 1940 pontes e passarelas sustentadas por cabos
de aço (estais) são erguidas em todo o mundo para
vencer médios e grandes vãos. Mas nos últimos anos,
esse sistema construtivo vem apontando, no Brasil,
como principal tendência para a construção de pontes
e viadutos, em detrimento das pontes pênseis e fixas.
As razões para isso vão desde a maior preocupação
dos administradores públicos com o impacto estético
desses grandes elementos na estética das cidades, ao
aperfeiçoamento da tecnologia, que culminou em aços de
alta resistência, estais e ancoragens mais avançados, bem
como softwares que facilitaram e análise das estruturas.

Percebe-se que as qualidades inerentes apontadas pelos
autores estudados, características da solução dos estaios, apontam
para aspectos que vão além daqueles peculiares às soluções
meramente construtivas destacadas pela boa engenharia e pelas
normatizações técnicas padronizantes. O’Connor, Scalzie e
Nakamura indicam que as pontes estaiadas podem ser soluções
adotadas pelos construtores que buscam mais que custos menores,
6
Do original, em inglês: “In today’s atmosphere of ecological awareness
and the desire to be in harmony with nature, the cable-stayed bridge possesses
that built-in quality of “form following function”. Its inherent beauty emanates
from this quality and the bridge blends harmoniously with the natural
surroundings” (Tradução nossa).
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economia de material e/ou soluções racionais para edificações do
tipo. Elas podem ser uma opção estética e até ideológica, tendo
em vista os aspectos plástico-formais resultantes do design do
cabeamento e da disposição dos “leques”, que podem configurar
uma harmonização com a paisagem natural. Um casamento,
portanto, entre a boa técnica e o design, que permite liberdade
de escolha na solução estrutural para cada situação específica.
Como será visto a seguir, no caso estudado, a construção do ícone
urbano a serviço do turismo e do discurso político compõe, com
a boa técnica e o design, o trio de protagonistas desse processo.

Para além das margens do Potengi
Sabe-se que pontes são obras de infraestrutura projetadas
e construídas para a circulação de veículos e pessoas, numa
perspectiva de expansão crescente das malhas viárias dentro e fora
das cidades. Ao longo do tempo, têm sido também o caminho para
a expansão de impérios, para o incremento do comércio mundial,
para a realização das ambições de globalização em mercados
regionais e para o deslocamento das forças produtivas. São,
portanto, instrumentos para a expansão do poder político estatal
e para a reprodução do capital nas suas diversas modalidades. As
pontes têm a propriedade de reorganizar, modificar, reordenar
o espaço urbano como poucas infraestruturas podem fazê-lo, já
que podem transpor obstáculos naturais, criar novas rotas para
as trocas comerciais e promover o turismo em regiões antes
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inalcançáveis. Permitem, portanto, a existência de uma sociedade
contemporânea que busca a mobilidade e a comunicação, que
busca a experiência de enxergar mais de uma paisagem que
não apenas a da sua localidade e que converte o cidadão em
consumidor visual de edificações e paisagens naturais.
As pontes, por terem valor estético e artístico, são também
fenômenos imagéticos consumíveis pelo olhar e pelo desejo.
Configuram-se em verdadeiras super esculturas que podem
dotar as localidades de uma marca, de uma identidade ou de um
atrativo turístico que as diferenciem de outras cidades, quer pela
beleza, quer pelo arrojo estrutural das soluções adotadas. Pontes
estaiadas, pênseis, ou em concreto, dotam as localidades de uma
paisagem particular de difícil reprodução, o que possibilita que
diversas cidades pelo mundo possam ser facilmente reconhecidas
por essas estruturas.
As obras de infraestrutura urbana costumam ser, muitas
vezes, desprovidas de qualidades plástico-formais e, não raro,
são excluídas das análises das edificações icônicas de um
lugar. É o caso de muitas pontes “feias” espalhadas pelo Brasil,
construídas ao longo do século XX, que visavam tão somente
superar a lacuna entre as margens dos cursos d’água. Mas, ao
que parece, governos locais atentaram para a possibilidade da
construção de pontes “bonitas”, nesta última década, nas cidades
brasileiras. Viram nessas obras a oportunidade da construção de
identidades associadas ao marketing urbano e político, uma vez
que esses empreendimentos são marcados pela grandiosidade

62

Estudos sobre cidades contemporâneas

pelas soluções arrojadas. São exemplos emblemáticos as pontes
Juscelino Kubitschek e Octávio Frias de Oliveira, que se tornaram,
tão pronto foram concluídas, ícones das cidades de Brasília e
São Paulo, respectivamente. Ambas tornaram-se cartões-postais
e cenários para filmes, competições esportivas, campanhas
publicitárias, entre outras formas de extração de mais valias por
meio da riqueza simbólica da estrutura hightech, revelando um
aspecto diacrônico na evolução da produção de infraestruturas
urbanas, em que se constroem pontes não mais apenas pela função
maior, de vencer vãos, mas também no intuito de produzir ícones
de grande impacto visual.
Entende-se que a Ponte Newton Navarro insere-se nesse
novo contexto de produção de infraestruturas espetaculares,
embora tenha sido construída no intuito de solucionar problemas
viários de Natal e de dar continuidade ao projeto de interligação
intermunicipal por meio do litoral norte-rio-grandense, do qual
fez parte a construção da Avenida Dinarte Mariz/Via Costeira,
nos anos 1980, e a duplicação e asfaltamento da BR-101, que
permitiu o desenvolvimento turístico do litoral ocidental norte do
estado do RN. É, portanto, um empreendimento estratégico com
diversas nuances e repercussões na dinâmica do setor terciário, de
comércio e de serviços, principalmente nos aspectos ligados ao
trânsito da cidade e aos impactos na paisagem natural e construída.
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Uma ponte estratégica
A nova ponte sobre o Rio Potengi foi recomendada no Plano
Estratégico Natal Terceiro Milênio (FIERN, 1999) dentro de um
amplo planejamento de reestruturação viário para Natal e RMN.
Foi recomendada, também, no plano Natal Metrópole 2020
(GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2006) como um importante
projeto de infraestrutura no espaço metropolitano num horizonte
de médio prazo.
O Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio apresenta o
projeto “Novas Vias e Melhorias” com propostas para a malha
viária de Natal, tendo em vista a perspectiva de crescimento
populacional da cidade e da sua RM, bem como a dinamização da
atividade turística e o crescimento da economia. Segundo o Plano,
deveria ser uma construção funcional que promoveria, de acordo
com Miranda (2008, p. 40), o desenvolvimento econômico da
cidade e, especialmente, das novas regiões de grande valor natural
e turístico, agora atendidas pela nova obra viária.
Essa abordagem viria a mudar, nos anos seguintes, quando
houve a opção pela espetacularização da ponte e a apropriação
política da imagem monumental da construção. Ao registrar a
inauguração da Ponte Newton Navarro, em 2007, o jornal Tribuna
do Norte (21 de novembro de 2007) elaborou o seguinte texto:
Observando o público era possível ver alguns
apontando para a ponte, admirados com o desenho
sinuoso da gigantesca estrutura. ‘É muito bonita. E vai
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ser muito importante pra gente’, exclamou o estudante
Rafael da Silva, de 17 anos, que veio de Parnamirim
com a família. Ele conta que todos saíram do município
para ver a nova ponte.

Percebe-se, na fala do citado estudante, uma das vozes que
ecoaram na cidade os slogans e apelidos da citada ponte: A Ponte
de Todos; a ponte que vai unir Natal de Norte a Sul; e outros
atribuídos pela população ou mesmo pelo poder público. O
governo estadual, à época da inauguração da Ponte, tratou de se
apropriar da obra como uma marca do seu espírito empreendedor,
o que fica claro no discurso de inauguração proferido pela
governadora Wilma de Faria (2003 a 2010), que afirmou: “Estou
com um sentimento de emoção de ver o sonho se realizando, o
desejo do povo, o apoio popular presente, numa obra que não é
por ser mais cara, que nós temos obra de saneamento, drenagem,
mas é a obra mais emblemática do nosso Governo” (TRIBUNA
DO NORTE, 2007, n.p.). Antevendo a promoção da cidade que
viria a ser feita tendo a ponte como uma das suas imagens mais
reconhecidas, e buscando promover a estrutura à condição de
ícone, a governadora afirmou ainda que: “Tivemos que ter muita
coragem, ser muito ousados para construir a obra que será o
cartão postal do Rio Grande do Norte e vai gerar empregos para
a população de toda região do polo Costa das Dunas, por isso
mesmo tem o lado social e econômico [...]”.
Percebe-se aqui o apelo ao patriotismo de cidade, conforme
Vainer (2002), que não admite críticas e que busca o consenso
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entre os cidadãos, desconsiderando outras versões que não aquelas
adequadas à implementação das diretrizes adotadas pelos gestores
públicos e pela iniciativa do capital, notadamente o imobiliário e o
da indústria do turismo.
Manifesta-se, dessa forma e nos moldes do discurso políticopopulista, tão em voga por essas paragens, o “Efeito Bilbao”,
conforme Arantes (2012), difundido pelo mundo afora e, agora,
produzido em terras natalenses7. Conforme Valença (2014), a
expressão “Efeito Bilbao” se refere ao uso de uma edificação marcante
para a promoção da cidade, com vistas ao seu desenvolvimento
econômico, agindo como um catalizador para toda a economia. Tal
qual a cidade espanhola, Natal também buscava a redenção pela
arquitetura e a construção do seu totem midiático, como símbolo
e promessa da prosperidade econômica e social, sob a forma dos
cabos de aço e das colunas e vigas de concreto. A obra de arquitetura
e engenharia assumia, dessa forma por meio do discurso político,
um novo valor de uso, mediante a representação dos anseios pela
diferenciação da cidade no jogo competitivo.
7
Bilbao vivia uma forte crise política e econômica nos anos 1980
quando apostou na adoção do modelo Barcelona de PE e city marketing como
salvação para a economia local, o que viria a resultar, em última instância, na
construção do Museu Guggenheim, projetado pelo estrelado arquiteto Frank
Gehry (ARANTES, 2012). Natal, ao contrário, vivia um verdadeiro boom
turístico internacional na época da construção e inauguração da Ponte Newton
Navarro. De acordo com o Anuário Natal 2013 (2013, p. 332), em 2004, ano
da assinatura da ordem de serviço para construção da nova ponte, a cidade
recebeu 226.915 turistas oriundos do exterior. Em 2005, a visitação atingiu seu
ápice com a chegada de 269.664 visitantes estrangeiros.
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Corroborando o discurso político, percebe-se que, de fato,
a Zona Norte de Natal teve forte crescimento nos últimos anos,
impulsionado pela construção da ponte e pela contribuição de
outros fatores, tais como: a migração, no sentido interior do estado
para Natal, e a expansão do poder aquisitivo da população de um
modo geral. Dentre as consequências desse crescimento, podem ser
citadas: o incremento no comércio e na oferta de serviços na Zona
Norte de Natal, que teve como forte contribuição a inauguração
do Norte Shopping, em 2007, primeiro estabelecimento do tipo
naquela região, além da instalação de escolas, supermercados
e clínicas médicas; e as repercussões no mercado imobiliário,
principalmente no que se refere à valorização fundiária e aos
lançamentos de condomínios residenciais.
Observados os números relativos aos Habite-se8, conforme
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal
(SEMURB), concedidos às edificações nos cinco bairros da Zona
Norte, verifica-se um importante incremento desse diploma legal
a partir de 2009, dois anos após a inauguração da Ponte Newton
Navarro. Se em 2007 foram expedidos apenas sete Habite-se e
em 2008, seis, em 2009 foram 21 e em 2010, 25. O Habite-se é
uma importante referência para que se estime o incremento na
construção de imóveis novos e para que se revele o ritmo em que
ocorrem essas construções.
8
De acordo com o Código de Obras e Edificações do Município de
Natal, Lei Complementar n. 055 de 27 jan. 2004, Habite-se é o documento
expedido pelo Município atestando que o imóvel encontra-se em condições de
habitabilidade.
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Para Silva (2012), que estuda a valorização imobiliária
promovida pelos ícones urbanos, especificamente nas
proximidades dessas construções, a Ponte Newton Navarro trouxe
importantes mudanças nessa dinâmica, principalmente no que diz
respeito aos lançamentos de imóveis novos. Afirma o autor que:
Para certo grupo de empresários, além de dar fluidez
ao trânsito entre a Zona Norte e o restante da cidade,
a nova ponte aparece como uma alternativa para as
classes de menor renda que não podem adquirir o seu
primeiro imóvel nas áreas mais valorizadas da cidade e
passam a comprar imóveis com preços mais baixos na
Zona Norte, tendo em vista que a ponte “aproximou”
essa área do restante da cidade (SILVA, 2012, p. 104).

Além disso, a ponte se tornou um cartão-postal da cidade
explorado por empreendedores dos setores imobiliário e
turístico, configurando-se numa nova forma de apropriação da
paisagem urbana pelo capital privado e numa nova abordagem
mercadológica que se associa ao binômio sol e mar.

Uma paisagem etérea de concreto e aço
Conforme Miranda (2008), a ponte de concreto protendido
apresenta grande esbelteza estrutural. Sua forma segue critérios
de simplicidade e simetria estrutural e procura um equilíbrio
formal entre a massa estrutural dos elementos que se projetam
acima do nível do tabuleiro e os elementos de sustentação abaixo
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desse nível. A imagem de balanço e simetria da estrutura dos
cabos proporciona ao observador a impressão de ver duas grandes
velas transparentes a partir das quais a rodovia é suspensa, e
seus pilares principais, de 107m de altura em relação ao nível do
mar, tornam a ponte a mais alta do Brasil em área urbana. Aqui
o autor revela sua intenção – ou constatação – quanto ao efeito
dos cabos, simulações do efeito diáfano de velas de embarcações
ao vento. A estrutura, nesse caso, com todo seu rigor construtivo
e racionalidade técnica, apela para o estímulo ao prazer e à
excitação da contemplação da obra símbolo de uma pujança
desejada, tão característica da Arquitetura pós-Moderna, pósEuclidiana. Torna-se também simulacro das antigas velas das naus
portuguesas, que se apequenariam diante do enorme vão central
da Ponte Newton Navarro, e do movimento dos navios de carga e
de passageiros que aportam em Natal nos nossos dias.
As velas, que marcaram o nascimento da cidade no estuário
do Rio Potengi, hoje tremulam fixadas nas altas colunas centrais da
ponte, gerando um paradoxo já apresentado nesse estudo: quanto
mais sólida, Euclidiana ou rígida é a estrutura, mais se liquefaz
diante dos apelos midiáticos e do sucesso de público, apresentada,
orgulhosamente, como cartão postal de Natal. Os cabos e os pilares
centrais oferecem uma perspectiva que leva os olhares para o
infinito, embora, paradoxalmente, sejam também referências de
limite e segurança para o transeunte que sobe a íngreme rampa do
tabuleiro asfaltado, que parece conduzir ao nada, quase um salto
no vazio. Nesse tipo de arquitetura, busca-se menos massa e peso e
mais volume e contorno.
69

Estudos sobre cidades contemporâneas

Complementam o cenário a iluminação dos postes e das
arandelas, o que confere à ponte a possibilidade da contemplação
tanto diurna como noturna, o que revela um outro cenário: se,
à luz do dia, os cabos, pilares e tabuleiros compõem um quadro
monolítico, lógico, em que se percebe o conjunto no qual cada
elemento tem a sua função determinada, à noite sobressaem-se os
elementos individualmente, de forma que o conjunto desfaz-se em
peças unitárias e cada uma passa a ser protagonista da composição,
na qual luz e sombras, cheios e vazios, etéreo e material são
percebidos, apesar – ou por causa – da dura lógica construtiva.
A obra apresenta sofisticação técnica pela solução adotada,
o estaiamento, recorrente na produção arquitetônica contemporânea, e pela execução de pilares no leito do Rio Potengi, que
chegam aos 55m de altura no vão central. Essas soluções conferem à ponte a exuberância formal que se pretendia obter, sem que
houvesse a necessidade de outros artifícios, tais como arcadas,
peitoris refinados ou adornos de qualquer espécie. É sofisticada,
também, em seu projeto e execução, por ter levado em conta as
forças do vento e as turbulências atmosféricas sobre seus pilares
principais. De acordo com Miranda (2008, p. 50), a estabilidade
aerodinâmica da ponte foi verificada durante a construção, por
meio de métodos teóricos, e testada em modelos pelo Laboratório
de Sistemas Estruturais, no túnel de vento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, que confirmaram os pressupostos
adotados no projeto.
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Além, ou apesar disso, observa-se um forte contraste entre
a ponte, a Fortaleza dos Reis Magos e a vegetação de mangues
do estuário do Rio Potengi. Esmagados e submetidos pela grande
estrutura, patrimônios arquitetônico e ambiental foram relegados
à sua escala humana e natural e tornaram-se, ao que parece, as
grandes vítimas da “Ponte de Todos”, embora exista, na visão
de alguns, como na de um dos profissionais entrevistados nessa
pesquisa, a associação entre as duas estruturas, a antiga e a nova,
como marcos da entrada de Natal: “A Ponte e o Forte (sic) marcam
a entrada da cidade e eu acho importante citar. Marcam a entrada
pelo mar, tem o porto, tem o pessoal que tem barco [...]”.
Este fenômeno, o do contraste entre as estruturas urbanas
e o seu entorno, é identificado por Brandão (2002), que aponta
a não correlação das edificações com o seu entorno, fruto das
decisões personalistas dos projetistas e/ou dos governantes,
que se preocupam mais com a originalidade dos seus projetos e
menos com os impactos causados ao plano urbano, dentro de um
contexto que enxerga a produção arquitetônica contemporânea,
o PE, os projetos urbanos de impacto e as relações dialéticas que
daí surgem.
As rendas obtidas com o turismo ocorrem em função da
localização da ponte, que está contida no eixo norte-sul de
interligação das praias, o que facilitou imensamente a circulação
dos visitantes. Ocorrem também em função da relação que
os turistas fazem da ponte com a paisagem e com a cidade, o
que resultou no surgimento de uma nova marca para Natal, de
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circulação nacional e internacional, tendo em vista a exploração
da imagem da edificação em material de divulgação da cidade, de
divulgação de congressos, em cartões postais e em outras mídias.
Rendas de monopólio podem ser obtidas, nesse caso, não
tanto pela peculiaridade das estruturas, já que existem outras
pontes com solução e resultados similares, como a Ponte sobre
o Rio Guamá, no Pará, mas, principalmente, pela localização no
estuário do Rio Potengi, junto à Fortaleza dos Reis Magos, o que
compõe um cartão postal irreproduzível em qualquer outra parte.
A Ponte Newton Navarro apresenta uma solução arquitetônica
e estrutural recorrente e comum a outras pontes espalhadas pelo
Brasil e pelo mundo. Seus elementos, tomados individualmente ou
no todo compositivo, conformam uma estrutura típica e coerente
com a produção contemporânea de infraestruturas viárias que
são construídas já como objetos icônicos ou que se tornam ícones
urbanos, depois de prontos, pela vontade ou mesmo à revelia dos
seus patronos. A estrutura reúne quesitos caros aos que pensam
a cidade como um cenário espetacularizado: imaterialidade, na
visão do seu autor; rigidez estrutural em contraponto às divagações
não Euclidianas, pontos de vista pessoais, portanto; exuberância
formal mais pelas dimensões do que pela originalidade do projeto;
sofisticação técnica no projeto e na execução; e o intangível e não
mensurável caráter simbólico que carrega pela união de duas
partes da cidade, separadas pelas desigualdades tão comuns às
regiões metropolitanas brasileiras.
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A Ponte Newton Navarro, pensada inicialmente como
uma obra voltada para a coerência de uma trajetória turística,
tornou-se uma das principais artérias urbanas da RMN e fator de
desenvolvimento dos bairros da Zona Norte da capital. Promoveu
a expansão desses bairros, que passaram a contar com uma oferta
de comércio e serviços diversificados, à qual não tinham acesso
em virtude das dificuldades provocadas pelas grandes distâncias
em relação aos bairros centrais e nobres de Natal. Tornou-se
estratégica para a classe política, que dela se valeu como arma de
propaganda e símbolo do empreendedorismo da gestão da exGovernadora Wilma de Faria e do então e atual Prefeito de Natal
Carlos Eduardo Alves (2002 a 2008 e 2013 a 2021). Tornou-se
estratégica, também, para empreendedores imobiliários que viram
surgir, com o advento da ponte, um novo filão de valorização
imobiliária e fundiária e um novo e inexplorado território para a
construção de novos condomínios residenciais verticalizados, até
então exclusividade “do lado de cá” do Rio Potengi.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que a construção icônica estudada é parte da
busca pela espetacularização da cidade de Natal, mesmo que numa
escala mais modesta do que em outras cidades, notadamente
as ditas “globais”. Busca causar no observador impacto visual,
surpresa e o sentimento de estar olhando algo que vai além do
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lugar comum, que transcende a mera obra arquitetônica banal, o
mero equipamento urbano de apoio ao turismo ou qualquer outra
atividade cotidiana.
A cidade de Natal, que começou a ser construída em 1598
pelo colonizador português, viu no turismo um novo recomeço,
um novo caminho para o desenvolvimento econômico e uma real
possibilidade de inserção na competição pela atração de visitantes
e investimentos. Produziu ainda a busca de uma nova forma de
obtenção de rendas caracterizada pelas inovações na paisagem
construída, pelo discurso político amparado na busca pelo
consenso em torno desses projetos e pela divulgação midiática.
A construção da Ponte icônica resultou numa obra
emblemática que tem realizado, parcialmente, ou no todo, as
ambições dos seus patronos. Tornou-se ícone de Natal tanto
pelas qualidades plástico-formais quanto pelo atendimento a
determinadas demandas funcionais da cidade, tais como aquelas
afeitas às questões da mobilidade urbana. É, também, fator de
especulação imobiliária, causando a valorização de imóveis ou
mesmo o crescimento econômico de regiões administrativas
inteiras da cidade.
Pode-se dizer ainda que, no escopo das análises estabelecidas,
possui traços comuns que a definem e que a correlacionam
com as categorias analíticas determinadas e com as abordagens
dos autores referenciados. Ou seja, a Ponte, em certa medida:
criou uma marca, uma identidade para Natal, que define um
traço característico da índole turística da cidade; construiu um
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cenário de promessas – e realizações – aos visitantes, revelador de
uma vontade de diferenciação de Natal frente a outros destinos
turísticos; apresentou sofisticação técnica e inovações tecnológicas
na sua execução e nos materiais utilizados; apresentou exuberância
formal e arrojo estrutural na sua concepção e na sua execução; criou
uma marca associada ao seu patrono; apresenta a potencialidade
de geração de rendas monopolísticas tanto pela solução plásticoformal adotada quanto pela sua implantação no sítio urbano; foi
objeto de proselitismo político no intento de converter eleitores,
como parte do processo de convencimento e cooptação da
população; toca as experiências de alteridade vivenciadas pelos
cidadãos, principalmente no que se refere ao sentimento de
pertencimento ao lugar que deve ser compartilhado por todos;
espetaculariza Natal, compondo um cenário da sua vida cotidiana;
causou (e ainda causa) impactos na dinâmica imobiliária do seu
entorno ou mesmo de todo o bairro onde está situada; e revela um
modo de reprodução capitalista que atua na produção do espaço
urbano e nas relações sociais, visando, nessa produção, a repetição
do modelo hegemônico da cidade competitiva.
Finalmente, à luz das categorias analíticas consideradas nas
análises da edificação e à luz dos estudos dos diversos autores
referenciados, pode-se afirmar que a Ponte Newton Navarro
está inserida na produção arquitetônica contemporânea como
meio para fazer crescer a competitividade de Natal, com vistas à
competição interurbana.
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capítulo 3

COMPETIÇÃO NO E PELO ESPAÇO
URBANO: NOTAS SOBRE OS ARRANHACÉUS EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ9
Eugênio Ribeiro Silva

INTRODUÇÃO
Com a crise do fordismo e do Estado Keynesiano, em meados
do final da década de 1960 e início da década de 1970, houve
uma descentralização do poder do Estado para as cidades. Estas
se tornaram responsáveis por prover o próprio desenvolvimento
urbano a partir da busca de investimentos com parcerias públicoprivadas e com atração de demanda solvável de turistas, no
intuito de dinamizar a economia local. Dessa forma, gerou-se um
processo de competição entre cidades e, com isso, a crença de que
9
Agradeço ao prof. Dr. Márcio Moraes Valença pelos comentários,
críticas e sugestões.

Estudos sobre cidades contemporâneas

a cidade que não seguisse a cartilha não poderia se desenvolver
e estaria fadada ao fracasso e ao aumento da crise social que já
borbulhava com a crise fiscal da derrocada do fordismo.
Oriundo da lógica administrativa, o planejamento estratégico
chega às cidades do mundo inteiro na segunda metade do século
XX, causando verdadeiras transformações na paisagem urbana,
tendo em vista que a estética ganhou peso fundamental. Assim,
iniciou-se uma corrida das cidades para alcançarem visibilidade
e se tornarem um ponto de atração de turistas solváveis, de
negócios, de comércios, entre outros, fomentando uma dinâmica
interminável de competição entre as cidades.
A partir do uso do marketing urbano, as cidades passam
a competir umas com as outras, criando ou aumentando
as desigualdades nos níveis mundiais, regionais e locais. O
planejamento estratégico assume o caráter de competição na
“guerra” urbana, que disputa por capital e investimentos a partir de
diversos atributos, tais como: construção de grandes monumentos
e obras espetaculares; construção de infraestruturas para eventos
de negócios (centros de convenções) e esportivos (arenas, estádios);
construção de museus, pontes, marinas; produção da imagem
da cidade como lugar de inovação, de criatividade e de vultosos
negócios no cenário mundial; embelezamento de avenidas, de
centros históricos, entre outros, também se constitui como atributo
que soma na “venda” da cidade. Nesse sentido, os arranha-céus
entram como um atributo para dar visibilidade à cidade como um
centro de negócios, mostrando sua importância econômica.
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Conhecidos como Torres Gêmeas, os arranha-céus que
sofreram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 são
um exemplo do que foi dito acima, tendo em vista que o ataque da
Al-Qaeda representou, sobremaneira, um ataque ao capitalismo
moderno, como foi repetidamente afirmado por diversos analistas.
As torres, em si, eram um relevante símbolo do sistema capitalista,
pois estavam localizadas no coração financeiro de Nova Iorque e
constituíam-se como a sede de diversas empresas e escritórios.
Corrêa (1996) argumenta que, na atual fase do capitalismo,
as corporações multifacetadas e com múltiplas localizações detêm
o poder na organização do espaço. As sedes dessas empresas,
portanto, localizam-se nos grandes centros urbanos, isto é, nas
metrópoles, as quais concentram várias outras sedes e atividades
a elas articuladas. Assim, os arranha-céus constituem-se como
elementos favoráveis à criação de um clima de negócios, pois
suscitam uma imagem arrojada das “cidades globais” e concentram
as sedes e os escritórios de grandes empresas que comandam a
organização espacial. São nos arranha-céus que são tomadas
decisões que têm relevante rebatimento espacial.
Eles são elementos que se inserem na discussão da competição
urbana de uma maneira clara, tendo em vista que suas formas são
notáveis nas cidades contemporâneas, onde cada metro a mais é
computado na hora de buscar vantagens competitivas. Para além
da competição entre as construtoras, o arranha-céu faz parte dessa
competição na medida em que as cidades “visam construir sua
imagem no cenário internacional por meio do marketing urbano,
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para melhor venderem-se para os investidores e turistas solváveis.
Em se tratando de imagem, nada melhor do que a arquitetura”
(SILVA, E., 2012, p. 297).

O ESPAÇO GEOGRÁFICO E A DINÂMICA IMOBILIÁRIA
O espaço é a soma, indissociável, constituída entre
sistemas de objetos e sistemas de ações, de acordo com a
clássica definição de Milton Santos. Antes de entender o papel
dos arranha-céus, é preciso compreender que os objetos,
na definição de Santos (1994, p. 90), “não são coisas, dados
naturais; eles são fabricados pelo homem para serem a fábrica
da ação”. Além disso, – prossegue o autor – o valor dos objetos
“vem de sua eficácia, de sua contribuição para a produtividade
da ação econômica e de outras ações”. Há sempre – o que é
óbvio – um objetivo nas construções dos objetos. Outra
característica apontada pelo autor é que os objetos “tendem
à unicidade, um sistema de objetos que, pela primeira vez
na história do homem, tende a ser o mesmo em toda parte.
Refiro-me, sobretudo, aos objetos novos, àqueles que formam
os sistemas hegemônicos”.
Enquanto os objetos são multiplicados pelo mundo, as ações,
por sua vez, são movidas por intencionalidades conforme os fins ou
meios pretendidos. Aparecem, então, como uma “ação insuflada, e
por isso mesmo recusando debate; e, ao mesmo tempo, uma ação
não explicada a todos e apenas ensinada aos agentes” (SANTOS,
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1994, p. 91). Como ferramenta para evitar o debate, aparece o
discurso, o qual é necessário tanto aos objetos quanto às ações.
Segundo o autor, “não há objeto que se use hoje sem discurso,
da mesma maneira que as próprias ações tampouco se dão sem
discurso” (1994, p. 91). Na produção do espaço, a construção dos
objetos a serem vendidos para valorizar as cidades é contrastante
porque, na medida em que podem beneficiar parcela da população,
podem negligenciar as prioridades da outra, que talvez seja mais
necessitada de assistência. O discurso é o que irá impor a vontade
de uns sobre os outros.
Dentre as motivações para a construção de objetos
monumentais, no tocante ao que a literatura específica revela,
costumeiramente encontram-se, destacadas, as seguintes:
1) dinamizar a economia, sobretudo por meio do mercado
imobiliário e do turismo; 2) gerar um consenso na população, de
modo a formar uma barreira que oponha qualquer movimento
que seja contrário aos passos dados na lógica do planejamento
estratégico de cidades; e, por fim, 3) promover personagens
carismáticos, lideranças políticas e grupos e assim fazer perpetuar
no poder os responsáveis por tamanhas construções. Pode haver
outras motivações, as mais diversas possíveis, que envolvam um
ou mais agentes produtores do espaço, mas as mais recorrentes
são as supracitadas.
Nessas condições, cada objeto é formado de acordo com uma
racionalidade, uma intencionalidade, que pode ser mercantil,
simbólica ou ambas, como explica Santos (1994, p. 101):
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Os objetos que conformam os sistemas técnicos atuais
são criados a partir da intenção explícita de realizar
uma função precisa, específica. Essa intencionalidade se
dá desde o momento de sua concepção, até o momento
de sua criação e produção. A construção e a localização
– a incepção – dos objetos estão subordinadas a uma
intencionalidade que tanto pode ser puramente mercantil
quanto simbólica10, senão uma combinação das duas
intencionalidades. Todos esses objetos modernos
parecem com uma enorme carga de informação,
indispensável a que participem das formas de trabalho
hegemônico, ao serviço do capital hegemônico, isto é,
do trabalho mais produtivo economicamente.

A escolha da localização de um determinado objeto capaz
de qualificar uma área, por exemplo, cabe muitas vezes ao poder
público e, por isso, é permeada de interesses múltiplos, dentro da
arena de conflitos que é o Estado. Desde o político que quer se
promover com uma grande obra monumental, construída em um
lugar onde possa ser vista e contemplada pela população, até os
interesses de grupos hegemônicos ligados ao capital imobiliário.
Nessa medida, a construção de objetos não pode ser explicada
apenas por uma lógica estritamente econômica, mas por um
conjunto de fatores sociais, culturais, políticos e econômicos que
envolvem a estrutura na qual são produzidos os referidos objetos.
Além da intencionalidade, a produção do espaço dá-se
mediante a articulação e artificialidade das formas construídas,
dos objetos. Os objetos, assim, são articulados “por estarem
10

Grifo nosso.
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interligados aos demais objetos, formando um sistema de formas
espaciais distribuídas coordenadamente por seus usos” (SILVA,
2003, p. 38) e são cada vez mais artificiais por serem “povoados
de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais
tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes” (SANTOS,
1994, p. 90).
Analisando a urbanização, Santos (1985) percebeu que a
segmentação tradicional do processo produtivo (que levava em
conta apenas etapas como produção, circulação, distribuição e
consumo) deveria levar em conta outras fases, como a concepção
do produto, o controle, a coordenação, a previsão e, entre outros,
o marketing e a propaganda. Do mesmo modo, por analogia,
quando se fala hoje de produção do espaço, de circulação de
mercadorias e empresas nas cidades, de planejamento urbano,
entre outras coisas, é necessário levar em conta a importância
do marketing urbano, que tanto ganhou espaço no planejamento
urbano nas últimas décadas.
As cidades são o lugar privilegiado onde gostos,
modos de vida e estilos são permanentemente criados
e recriados, onde a volatilidade da moda pode ser
mobilizada e apropriada, e onde a cultura pode ser
mercantilizada, assim como somente nelas se situam
os trabalhadores “imateriais”, que são os produtores
e/ou manipuladores destes novos sistemas de signos e
imagens, dos quais necessitam agora mais do que nunca
as firmas (COMPANS, 1999, p. 97).
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Essa lógica pode ser levada para as cidades, tendo em vista
que a legitimação das estruturas econômica e política ocorre por
meio dos objetos e seus discursos, posto que:
Os objetos têm um discurso, um discurso que vem de
sua estrutura interna e revela sua funcionalidade. É o
discurso do uso, mas, também, o da sedução. E há o
discurso das ações, do qual depende sua legitimação.
As ações necessitam de legitimação prévia para ser
mais docilmente aceitas e ativas na vida social e assim
mais rapidamente repetidas e multiplicadas (SANTOS,
1994, p. 103).

Tendo em vista a força dos movimentos sociais, os agentes
do espaço, interessados no valor de troca dos objetos, constroem
o discurso do seu uso, do seu benefício para a cidade como um
todo, como se ela fosse homogênea. Concordando com Sánchez
(1999, p. 125), acredita-se que “a imagem-mito é uma linguagem
domesticada para ‘cantar louvores’ às intervenções urbanas, para
seduzir os cidadãos, ao contrário de estimular qualquer tipo
de ação efetivamente construtora de cidadania”. Para mais, é
construído por eles o discurso da sedução, por meio do qual os
cidadãos são induzidos a acreditar nas obras como resolução de
problemas. Conforme Vainer (2009, p. 95), “a instrumentalização
imediata e consciente das tecnologias urbanísticas e arquitetônicas,
bem como de capitais, para mobilizar consciências, é claramente
enunciada tendo por objetivo primeiro o patriotismo cívico”.
Mesmo com esse discurso de patriotismo cívico, o que se vê é que
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“de um ponto de vista do lugar e seus habitantes, a remodelação
espacial se constrói a partir de uma vontade distante e estranha,
mas que se impõe à consciência dos que vão praticar essa vontade”
(SANTOS, 1994, p. 100).
Com isso, os objetos aparecem como fortes instrumentos
para fins diversos já previstos pelos consultores catalães, que
entendiam os monumentos como uma necessidade do governo
local para imprimir um sentimento de pertença e o patriotismo
cívico na população, sobretudo nos grupos excluídos. Assim,
A noção de cidade-espetáculo aqui desenvolvida indica
a espetacularização da experiência urbana. Verificamos
que muitas vezes os cidadãos – consumidores? – têm
uma atitude reverenciadora, complacente e, em última
instância, passiva, em relação à cidade. O espaço é
transformado em cenário onde tudo é objeto de consumo
estético e contemplativo. Nesse sentido, é a cidade que
está no centro da cena, a cidade tornada sujeito, que em
determinadas circunstâncias transforma os próprios
cidadãos em meros figurantes, atores secundários de
seu roteiro (SÁNCHEZ, 1999, p. 126).

Enquanto os ideólogos do planejamento estratégico pregam
a eficiência econômica e a eficácia social, ao invés do controle
político, acabam incorporando o controle social pela via da
monumentalização. Esse é um dos papéis dos objetos imobiliários.
Contudo, como Ferreira (2004, p. 5) sugere, a busca pelo lugar
de cidade-global, por parte das prefeituras latino-americanas,
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não é simplesmente por adesão à tendência generalizada pelo
continente, mas constitui-se como “uma máscara ideológica que
escamoteia uma máquina a serviço da canalização de fundos
públicos para privilegiar os setores mais arcaicos do mercado
imobiliário”. Destarte, vê-se que o fato das cidades latinoamericanas incorporarem o discurso ideológico da cidade-global,
com a imitação dos grandes centros, tem uma razão de ser. Claro
que cada caso deve ser analisado em suas estruturas econômicas e
sociais e nos processos em que surgiram tais formas.
Não resta dúvida de que podemos deduzir, com
alguma precisão, as formas que podem emergir de um
determinado processo e sua função correspondente.
No entanto, o inverso não é verdadeiro. Formas
semelhantes oriundas de processos diferentes podem
ser criadas em duas estruturas sociais e econômicas
distintas, visando, por exemplo, escamotear a realidade
(CORRÊA, 1987, p. 80).

Os atores do setor imobiliário e do setor turístico atuam
aproveitando o potencial dos atributos urbanos para valorizar
áreas, direcionando os investimentos no entorno ou no caminho
das áreas de expansão do mercado imobiliário e nos corredores
turísticos. No entanto, os projetos urbanos pontuais substituem
os planos de regulação e as ações que deveriam priorizar as
demandas reais de pobreza e a desigualdade das cidades, o que
acaba favorecendo apenas o ganho de uma pequena parcela da
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população ou mesmo de empresas e instituições. Isso pode ser
explicado do seguinte modo:
O parque imobiliário da cidade é, direta ou
indiretamente, fruto de um processo de produção
capitalista, regulado, portanto, pela concorrência sobre
a apropriação de lucros cuja origem está na extrema
diferenciação entre diferentes regiões da cidade, em
termos de equipamentos, serviços e amenidades.
Estas diferenças são reproduzidas e aprofundadas
pelo processo de produção do imobiliário, já que nelas
residem suas fontes de ganhos mais importantes. Este
fator gera uma tendência crescente ao aumento dos
preços dos imóveis e da terra e impede uma efetiva e
estável modernização e barateamento da construção.
Agravam-se assim os processos de exclusão e segregação
entre diferentes camadas sociais no espaço urbano
(RIBEIRO; CARDOSO, 2003, p. 108).

Um estudo feito por João Sette Whitaker Ferreira mostrou
que a cidade de São Paulo, mesmo com toda a construção da
sua imagem como cidade global, não possui tanta aproximação
dessa realidade. Por isso, o autor alerta para o surgimento de um
mito, o da cidade global, no qual se constrói um ideário de cidade
contemporânea imbuída de fluxos ditos globais, sob os quais se
escondem verdadeiramente os interesses dos agentes locais. Daí
a importância de se analisar a estrutura econômica e política
de cada conjuntura local. No caso de São Paulo, por exemplo, é
preciso notar que:
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Por vários ângulos que se procure verificar, a maior
metrópole do continente parece mais marcada pelo
arcaísmo de sua pobreza e da não superação dos conflitos
herdados da sua formação historicamente desigual e
excludente, do que por alguma nova dinâmica urbana
determinada pela economia globalizada. Vale lembrar
que estamos falando de uma metrópole na qual cerca de
40% da população vive em situação de informalidade
urbana, com aproximadamente 1,2 milhão de pessoas
morando em favelas (FERREIRA, 2004, p. 6).

O estudo de Shibaki (2010) contribui para isso quando explica
que a imagem de São Paulo, construída fora do país por meio dos
ícones urbanos, quase sempre não corresponde à condição em
que vive a maioria da população da cidade. Isso mostra que, com
vistas à construção da imagem moderna a partir do discurso de
cidade global, as cidades usam ícones urbanos como símbolos
para falsear a realidade social, repleta de intencionalidades dos
diversos agentes. Como afirma a autora, os ícones urbanos
são utilizados como instrumentos legitimadores de
ações de cunho público, privado ou ambos, com
intencionalidades preestabelecidas, desde a promoção
de espaços reservados para novos empreendimentos
imobiliários, até estratégias para fixação de destinos
turísticos, entre outros (SHIBAKI, 2010, p. 71).

E “essa intencionalidade é mercantil, mas é, também,
frequentemente simbólica. Aliás, para ser mercantil,
frequentemente necessita ser simbólica antes” (SANTOS,
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1994, p. 112). Desse modo, o que pode explicar o surgimento e
a construção dos ícones urbanos, como os arranha-céus, nas
cidades brasileiras é um intenso processo de criação das imagens
simbólicas de cidades aparentemente modernas e atrativas. Tal
processo está ligado à estrutura política e econômica da conjuntura
da cidade, vista como uma máquina de crescimento, na qual os
agentes mais favorecidos buscam, por meio de planos e projetos
urbanos pontuais, como a própria construção de ícones urbanos,
obterem rendas com os setores econômicos importantes, como o
imobiliário e o turístico.

ARRANHA-CÉUS BRASILEIROS E O CASO DO BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
Há três períodos nas discussões sobre verticalização: o
primeiro concebe a densificação dos edifícios norte-americanos
durante a concentração econômica; o segundo compreende a
expansão da construção de arranha-céus em países da Europa
e da Ásia; e o terceiro período apresenta a homogeneização
das tecnologias construtivas da Europa e da Ásia e a presença
de arranha-céus em cidades brasileiras (CASARIL; TÖWS;
MENDES, 2011).
Como demonstram Casaril, Töws e Mendes (2011), os
arranha-céus se constituem como símbolos econômicos atrelados
aos principais centros financeiros. O Empire State e o World Trade
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Center simbolizavam, por exemplo, o lugar de poder e influência
de Nova Iorque na década de 1970. Já durante os anos 1990, os
centros financeiros se voltam para o Pacífico e, portanto, vê-se a
expansão desses símbolos do poder nos países asiáticos, denotando
a ampliação da força econômica dos centros de negócios globais
presentes nos países do referido continente.
Não há dúvidas de que os arranha-céus têm servido como um
importante elemento de demonstrar poder. O uso da arquitetura
como símbolo de poder não é novidade, pois pode ser visto na
história universal, nas pirâmides do Egito Antigo ou nos grandes
monumentos de arquitetura contemporânea. No período atual, em
que a estética sobrepõe à ética, o uso da arquitetura na competição
de cidades é de suma importância, tendo em vista que – como
demonstra David Harvey (2012) – a renda de monopólio só pode
ser gerada na medida em que as cidades conseguirem elevar o seu
quociente de capital simbólico e marcas de distinção, buscando
destacarem-se na busca por singularidades.
Nesse sentido, quando se fala de competição entre cidades,
nenhum exemplo pode ser melhor do que o caso dos arranhacéus. As cidades ampliam sua capacidade competitiva por meio da
construção de edifícios altos, fomentando a criação de centros de
negócios. O arranha-céu possibilita a realização de uma imagem
inovadora, criativa e ousada não só para as grandes empresas
privadas, mas também para instituições públicas que almejam
semelhantes objetivos.
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Toda essa trama da competição econômica se espacializa,
se materializa, transformando a produção do espaço urbano. No
Brasil tal dinâmica não foi diferente, pois a concentração do poder
econômico em determinados eixos é demonstrada por meio da
geografia no que tange a relação da economia com a sua devida
materialidade.
A região sudeste do país sempre concentrou a maioria dos
arranha-céus, devido à sua pujança econômica e à concentração de
sedes de empresas e negócios solváveis. São Paulo e Rio de Janeiro
obtiveram os primeiros lugares no que diz respeito ao número de
edifícios altos até a primeira dezena do século XXI. A previsão,
contudo, é de mudança desse quadro, sobretudo pelo surgimento
de arranha-céus de uso residencial no Balneário Camboriú11.
No intuito de acompanhar essa constante (re)produção e
movimentação da cidade, foram utilizados os dados do Conselho
de Edifícios Altos e Habitat Urbano – CTBUH, um grupo sem fins
lucrativos sediado em Chicago. Assim, foi possível ter referência
no que tange à criação e operação de edifícios altos, já que o grupo
em tela vem realizando pesquisas sobre o tema e desenvolvendo
padrões internacionais para medir altura do edifício. Portanto,
por meio do banco de dados do CTBUH calculou-se, no presente
trabalho, a concentração dos arranha-céus em cidades brasileiras.
Não se trata de concentração de densidade dos edifícios, mas
apenas do número de arranha-céus nas cidades que se destacam
no quesito concentração de grandes edifícios.
11
O município Balneário de Camboriú teve seu nome alterado para
Balneário Camboriú, pela lei estadual nº 5.630, de 20 nov. 1979.
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Em 1970, São Paulo concentrava por volta de 47% dos
arranha-céus, enquanto que unida ao Rio de Janeiro, esse número
subia para 76,5%. Esse dado mostra o caráter de concentração
dos arranha-céus no eixo Rio-São Paulo desde a década de 1970,
quando o uso de tais edifícios era predominantemente comercial,
de escritório e negócios.
O quadro abaixo mostra que vem havendo uma mudança
nessa concentração dos arranha-céus no eixo Rio-São Paulo,
sobretudo pela mudança no que diz respeito ao uso que é dado a
esses edifícios. A legislação do Plano Diretor vigente em Balneário
Camboriú tem significativa importância para o incremento de
fluxos demográficos para o referido município.
Quadro 2 – Os dez maiores arranha-céus brasileiros
construídos ou em fase de construção e suas características
Ano ou
previsão
de
construção

Posição

Construção

Cidade

Altura
(m)

Andares

1º

Infinity
Coast
Tower
Sky Tower

Balneário
Camboriú

240

66

2015

Residencial

Balneário
Camboriú
João
Pessoa

210

55

2017

Residencial

182

51

2015

Residencial

170

51

1967

Varejo/
Escritório

2º
3º

Tour
Geneve

4º

Palácio W.
Zarzur

São Paulo
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5º

Alameda
Jardins
Residence
Edifício
Itália

Balneário
Camboriú

170

45

2015

Residencial

São Paulo

165

46

1965

Escritório

7º

Rio Sul
Center

Rio de
Janeiro

163

48

1982

Escritório

8º

Altino
Arantes

São Paulo

161

36

1947

Escritório

9º

Villa
Serrana
Home
Club torre
A
Villa
Serrana
Home
Club torre
B

Balneário
Camboriú

159

49

2012

Residencial

Balneário
Camboriú

159

49

2012

Residencial

6º

10º

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do CTBUH.

Uma primeira análise que pode ser feita é que as torres do
Villa Serrana, tal qual as de outros edifícios do eixo Rio-São Paulo,
possuem poucos metros a menos do que a torre do Edifício Itália,
reconhecido símbolo de São Paulo. Também é preciso salientar
que alguns edifícios podem estar fora dessa relação, por falta de
dados suficientes na fonte consultada para a presente pesquisa.
Além disso, se antes os arranha-céus tinham como principal
uso o escritório e negócios e, portanto, havia a concentração
geográfica destes nas cidades de maior peso econômico, a
mudança no uso dos arranha-céus significa uma transformação
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desse quadro. Pode-se falar, então, de um início de mudança
na dinâmica de concentração dos arranha-céus, em virtude da
emergência de um novo sentido que esses edifícios vêm recebendo.
Além de símbolos de poder e de atração econômica, tornaram-se
agora símbolos do status do bem morar, a partir da venda de sua
paisagem, da vista que a altura pode proporcionar.
Mais do que o status do bem morar, a pesquisa constatou que
na última quinzena se tornou expressivo o número de arranhacéus de uso residencial, e que se constitui, sobretudo, como um
uso de segunda residência. O Balneário Camboriú tem um fluxo
turístico aquecido, pois recebe cerca de 1,6 milhão de turistas
durante o verão, dos quais muitos são argentinos e uruguaios.
O município possui uma população de 108.089 habitantes,
segundo o IBGE (2013), mas sua estrutura de edifícios comporta,
aproximadamente, 1 milhão de pessoas, fazendo do Balneário
uma das maiores densidades de prédios do país.
A valorização do preço do metro quadrado em Balneário
Camboriú é patente, sustentando um mercado imobiliário de luxo.
Os arranha-céus contribuem bastante na construção da imagem
do balneário como lugar inovador e luxuoso, com imóveis que
passam de R$ 5 milhões12.
A população do município do Balneário Camboriú tem
aumentado, proporcionalmente, mais do que a média do estado
12
Segundo levantamento, “os imóveis da construtora FG
Empreendimentos, por exemplo, valorizam 30% ao ano”. Cf. <http://www.
brasilportugal.org.br/sc/noticia/1838,balneario-camboriu-sustenta-mercadoimobiliario-de-luxo.html>.
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de Santa Catarina e do Brasil. O Quadro 3 mostra os números
dos censos demográficos desde 1991 até 2010. Esse crescimento
populacional está atrelado ao processo de verticalização da
cidade, tendo em vista que não há tanta oferta de terrenos. Apesar
de ser uma das menores cidades do Estado, é a segunda mais
verticalizada do país.
Quadro 3 – População de Balneário Camboriú,
de Santa Catarina e do Brasil
Ano

Balneário Camboriú

Santa Catarina

Brasil

1991

40.308

4.541.994

146.825.475

1996

57.687

4.844.212

156.032.944

2000

73.455

5.356.360

169.799.170

2007

94.344

5.866.252

183.987.291

2010

108.089

6.248.436

190.755.799

Fonte: IBGE: Censo Demográfico (1991); Contagem Populacional (1996);
Censo Demográfico (2000); Contagem Populacional (2007); Censo
Demográfico (2010).

Outro dado importante é que quatro em cada dez domicílios
em Balneário Camboriú não são ocupados permanentemente,
constituindo-se como domicílios de segunda residência (TÚLIO,
2014). Como apresenta a literatura, a produção das chamadas
residências secundárias tem impactos territoriais patentes,
como pode ser visto no caso do Balneário Camboriú, cujo
“aproveitamento do solo” é intenso, demandando infraestruturas
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diversas. Como apontam Colás (2003) e Kelson Silva (2012), são
necessários mecanismos de controle e regulação do espaço.
Dessa forma, será posto em prática o planejamento urbano
e ambiental, quando a cidade poderá ser vista não só em
seu valor de troca, mas, sobretudo, no seu valor de uso. Tem
predominado, contudo, a vontade do mercado imobiliário local
que, atrelado ao setor turístico, tem construído fortemente o
marketing urbano em Balneário Camboriú. O Plano Diretor
não trouxe grande preocupação com a altura dos arranha-céus
e, pelo contrário, têm estimulado a concentração de população
de mais alta renda nas proximidades da praia, na medida em
que limita, em 150 metros quadrados ou mais, o tamanho dos
apartamentos nessa área enobrecida.
Destarte, é preciso repensar a produção das cidades a partir
do princípio de justiça social, posto que, na medida em que o
mercado imobiliário estimula cada vez mais as transformações
urbanas oriundas das secundas residências e dos arranha-céus,
alastra-se a desigualdade e a crise urbana. Crise esta que, segundo
Valença (2014, p. 345), “se expressa tanto no estado do estoque
imobiliário existente, em particular o residencial, quanto na
carência e degradação de infraestruturas de redes e de serviços
ofertados à população, em particular nas áreas onde residem
aqueles de menor renda”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, argumentou-se que, no contexto de
competição urbana, os arranha-céus são usados para aumentar
as marcas de distinção das cidades. Contudo, esse processo de
busca de singularidades decorre da necessidade de construir o
discurso para auferir rendas de monopólio, obtidas por meio da
dinâmica imobiliária, quando o setor constrói os discursos que
direcionam investimentos e que transformam o imaginário da
forma de morar, como é o caso dos arranha-céus, cujo uso foi
transformado, no Brasil, de negócios para residencial, sobretudo
para segunda residência.
Assim, enquanto o mercado imobiliário se apropria das
rendas de monopólio oriundas das construções desse novo nicho
de mercado residencial, constrói o discurso no imaginário dos
citadinos. Os arranha-céus buscam o topo das cidades, as cidades
buscam o topo do ranking na competição urbana e o mercado
imobiliário alcança o topo dos ganhos.
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capítulo 4

A ESPETACULARIZAÇÃO E OS ESPAÇOS
TEMÁTICOS: UMA ANÁLISE DOS
ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS
Gabriela Targino

INTRODUÇÃO

A

pós a Guerra Fria ficou bastante evidente a disputa hegemônica
de poder entre as potências mundiais que estavam em destaque
no cenário mundial (Estados Unidos X União Soviética). Todavia,
essa disputa não só afetou a esfera político-econômica, como
também alcançou e influenciou as formas culturais de vivência da
sociedade. É perceptível a ligação entre cultura e poder. Durante
as disputas pela hegemonia global, a prática cultural vivenciada
foi liberdade versus totalitarismo, na qual de um lado havia a
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potência capitalista, incentivando a liberdade de expressão de seus
artistas, e do outro a repressão do comunismo, que constrangeu
ideologicamente a liberdade deles, obrigando muitos artistas
locais a migrarem, fugindo para outras cidades, países, estadosnações em busca de novas oportunidades para expressarem suas
formas culturais de viver. Dessa forma, o Ocidente passa a receber
diversos refugiados que procuravam novos horizontes para viver
sem prisões e punições por expressarem suas formas artísticas e
de pensamento (MCGUIGAN, 2004, p. 141).
Nessa conjuntura de cenários, parafraseando Mcguigan
(2004), averigua-se que os Estados Unidos e a Europa passam
a contribuir como espaços que funcionam como centros
intervencionistas, agenciadores da cultura e da arte. Campanhas
a favor da liberdade cultural passam a servir como bases para
eventos públicos que empregavam dezenas de pessoas, as quais
trabalhavam em favor da Liberdade Cultural. Artistas que estavam
deslocados com a perseguição do comunismo passaram a ter apoio
e oportunidades para apresentações públicas, que favoreceram a
ideologia da liberdade “Freedom”. Entretanto, o autor coloca que
a esfera pública cultural, como a esfera pública política,
não é tão segura. A gestão da opinião pública na política
é acompanhada pela manipulação da identidade e do
desejo no campo cultural. A questão mais urgente do
ponto de vista da política cultural, especificamente, é a
violação corporativa de cultura pública, que se manifesta
no patrocínio das artes, da radiodifusão, da educação,
bem como do esporte. A cultura comercial é diferente da
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cultura pública, a primeira tem determinado domínio,
em termos de alcance e influência em todo o mundo,
já a segunda, acredita-se, não pode ser canalizada para
negócios (MCGUIGAN, 2004, p. 141, tradução nossa).

De acordo com Mcguigan (2004, p. 114), o valor cultural e
econômico possuem perspectivas críticas, uma vez que a política
cultural é concebida como um terreno contestado, tanto em
termos de suas manifestações públicas quanto de suas condições
latentes de existência. As decisões são adotadas sobre o que fazer
em circunstâncias em que as forças subjacentes moldam realidades
e possibilidades, de modo que o espaço se modifica com uma
dinâmica especializada, integradora de várias características. Para
dialogar com esse discurso, Remy e Voyé (2004, p. 97) mencionam
que “a realidade das cidades atuais apresenta-se como um
conjunto mais complexo, onde se misturam elementos da cidade
pré-urbanizada com novos modos de relação com o espaço”.
Para os autores, vários elementos podem favorecer para que as
significações socioeconômicas da cidade, as quais estão ligadas
à produção de um conhecimento dependente da confrontação
aleatória de pessoas e de mensagens, sejam reforçadas e para
que as funções citadinas ganhem importância numa sociedade
complexa. Assim, a integração entre os sistemas social, cultural
e de personalidade (individualidade, a sociabilidade e a ideia de
pertencimento), na cidade urbanizada, mostra-se possível, mesmo
havendo múltiplas indeterminações, pois as interdependências
entre os elementos são, de fato, compatíveis com graus de liberdade
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acrescidos, o que, simultaneamente, permite a flexibilidade e as
estratégias individuais (REMY; VOYÉ, 2004, p. 97-98).

ABORDAGENS DO ESPAÇO PÚBLICO E DO ESPAÇO PRIVADO
As diversas formas com que os espaços urbanos se
apresentam remetem a um mosaico complexo que elenca uma
dinâmica social abrupta e interessante para as diversas esferas de
estudos científicos e acadêmicos. São inúmeros os conceitos que
interpretam as formas como os espaços podem ser referenciados,
entretanto cabe aqui tratar apenas como os espaços públicos e
privados podem se apresentar na dinâmica que favorece, ou não,
o desenvolvimento urbano. Todavia, não há como falar dos usos
e manifestações dos espaços sem referenciar os conceitos e as
dinâmicas estabelecidas entre espaço público e espaço privado.
Fortuna (2009) anuncia, em uma de suas publicações, o fim da
cidade. Para ele, “uma das dimensões que nos detêm hoje é a da
condição política e social das cidades que parece, como de resto
tudo à sua volta, estar a sofrer alterações tremendas” (FORTUNA,
2009, p. 83). Mas, a indagação assola: qual será a cidade do futuro?
Como não viver num paradoxo sobre a cidade do amanhã?
Os espaços devem surpreender. Não basta apenas entendê-los
ou observá-los, é preciso vislumbrar que os espaços e a cidade têm
ritmos diferenciados. Segundo Cruz (2011, p. 27), o entendimento
e análise do espaço urbano são de especial importância, uma vez
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que demonstram fenômenos históricos, sociais e espaciais, bem
como assentam relações sociais, construções urbanas e, ainda,
usos, sentidos, imagens e construções mentais que devem ser
consideradas. Entendendo os multiusos e funcionalidades do
espaço, Fortuna (2009, p. 89) discorre que a cidade contém mais
do que aquilo que podemos enxergar. Dentro das possibilidades de
usos urbanos dos espaços há os diferentes proveitos econômicos
originados dos usos do espaço público e do espaço privado.
Os termos “público” e “privado” tem referenciais distintos.
Segundo Cortés (2008, p. 71), o conceito de privado associa-se ao
particular, ao pessoal, à esfera de intimidade que não é pública.
Por sua vez, o termo público refere-se ao que é comum, manifesto,
notório. Assim, os conceitos são associados de forma a apontar
que há sentimentos, na esfera privada, de sucesso e, na pública, de
eficácia. O espaço mostra vida e funcionalidade junto às pessoas
que o integram. Nessa perspectiva, Cortés afirma:
o espaço, tanto o público quanto o privado, é antes de
tudo um lugar praticado que aparece – se constitui
na ação – com os indivíduos e seus movimentos: não
sobrevive a eles e desaparece com a dispersão dos
protagonistas, uma vez que são estes que o dotam de
significado (CORTÉS, 2008, p.72).

O entendimento conceitual de privado e de público evoluiu
desde a Idade Média até os dias atuais. Inicialmente não havia a
ideia do espaço privado. A vida cotidiana era de interesse comum.
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Após o período do Renascimento, lentamente, a consecução de
espaços privados foi ganhando forma. Os conceitos de público e
privado foram ganhando definições distintas e, nessa divisão, a
ideia de íntimo e privado foi ganhando funcionalidade (CORTÉS,
2008). Nesse contexto, o homem também passou por mudanças
de hábitos, e suas ações, que eram públicas, converteram-se
e se adequaram aos espaços dedicados a atos privados. Nesse
olhar, entendendo as novas funcionalidades do espaço, as quais
redirecionam a novas perspectivas do hábito do homem, que
passa a sair de seu nicho, Cortés diz: “o homem mudara e seus
negócios o levam para a rua, lugar onde desenvolve a vida social”
(CORTÉS, 2008, p. 73).
Em termos gerais, o espaço público se diferencia do privado,
pois remonta a ideia de coletividade, de socialização. Segundo
Martins (1996, p. 12-15), o espaço público apresenta-se como
espaço contínuo, constituído em rede, com um uso permanente
e complexo, sendo sempre abertos e de uso coletivo, geralmente
zonas verdes ou redes viárias onde se incluem praças, ruas, ou
jardins de domínio público, ao cuidado do Estado e das autarquias
locais13. Entretanto, Martins (1996, p. 14-15) ainda expõe a
preocupação do uso do espaço público, uma vez que muitas vezes
o abandono e estado precário que os espaços públicos apresentam
13
No Brasil, as Autarquias são entidades da Administração Indireta
criadas por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei.
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levam à sua privatização, afetando diretamente a finalidade do
espaço, ou seja, o uso ou serviço público. Segundo a autora, há
um despertar para entender que os novos hábitos, as misturas
culturais, as tensões econômicas e sociais têm provocado uma
nova distribuição geográfica dos espaços públicos e a própria
redefinição destes: espaços dinâmicos de valores, símbolos e
signos de cultura urbana não se restringem somente aos centros
antigos e tradicionais, mas “explodem” para novas centralidades
periféricas, para centros de bairro, para o interior das grandes
superfícies comerciais (MARTINS, 1996, p. 87).
Soja (2000, p. 320) remete a ideia que há uma dicotomia
entre o espaço público e o espaço privado. A transferência de
gestão do público para o privado resulta, no seu entendimento, na
segregação coletiva, ou seja, na ausência da liberdade cívica. Daí
o desenvolvimento do pensamento utópico sobre espaço público
enquanto lugar romantizado e mitificado, de vivências coletivas que
envolvem questões relacionadas à classe, ao gênero, à raça e à etnia.
Entretanto, na ausência de garantia, por parte da gestão pública, do
bem-estar e conforto de forma coletiva e individual, no uso do espaço
público, alguns autores como Martins (1996, p. 12) e Mitscherlich
(1977, p. 16) vão defender a formação de espaços privados para uso
coletivo que possam garantir a convivência familiar e o isolamento
de grupos sociais ou até mesmo de grupos familiares, ou seja, a
formação de espaços próprios onde o indivíduo se sinta respeitado
pelos demais e que, ainda, irão proporcionar uma rentabilidade
financeira para as entidades públicas.
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A cidade e seu sistema público se enfraquecem, por
conseguinte, tendem a uma privatização de seus espaços,
recebendo novos significados e significâncias provocando uma
possível ruptura da estrutura social. Desse modo, ruas e praças
são substituídas por centros comerciais e o espaço privado tornase mais agradável e aconchegante. Além disso, este passa a ser
identificado como ambiente “acolhedor” e, assim, recebe uma
valorização intrínseca ao cenário capitalista (CORTÉS, 2008, p.
97-98). A natureza do espaço fará o ócio do lugar. As cidades
possuem espaços multifuncionais com capacidade de oferecer
diversas funções a diferentes grupos de usuários, incluindo
o turismo e lazer. A diversidade quanto à natureza das cidades
resulta na oferta de diferentes oportunidades de atrações e ainda
para a prática turística (REVERTÉ; PÉREZ, 2009, p. 42-43).
A constante busca, em espaços exteriores ao bairro de
residência, de uma resposta adequada às várias imposições culturais
ou de serviços, por exemplo, acabam por facilitar uma dissociação
entre o ambiente do bairro e o que se encontra noutros lugares.
Rémy e Voyé (1997, p. 92) consideram que a cidade não construída,
não urbanizada é apenas uma composição de territórios distintos
uns dos outros, entretanto, concomitantemente, articulados
uns com os outros, especificamente de acordo com as funções
desempenhadas pelo centro da cidade, local de encontro dos bairros
e de manifestação de pertencimento comum a todos. Percebese uma nova construção no cenário urbano, nesse contexto, para
Rémy e Voyé (1997, p. 92), “o centro comum da cidade, o centro
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histórico, onde eram frequentemente agrupados os equipamentos
importantes, que estrutura a percepção do espaço”. A cidade
consegue desenvolver as suas interações socioeconômicas, mesmo
tendo como obstáculo a diminuição das relações cotidianas da
sociedade, ou seja, da vida coletiva, em virtude do pertencimento
imposto pelo território e expresso de forma recorrente por meio
das manifestações festivas, das quais cada indivíduo deve participar
e nas quais deve se socializar; isto é, mesmo com a redução dessa
vida coletiva, provocada pelas mudanças nos cenários dos espaços
de um bairro e de uma cidade, essas socializações podem ser
retomadas com a criação de espaços públicos pelo poder local de
uma cidade, provocando apoio, consenso e entusiasmo comum ao
coletivo (RÉMY; VOYÉ, 1997, p. 94-96).
O surgimento de novos tipos de espaços atrelados a novos
modos de consumo desperta para a ideia de novas formas de uso
dos espaços público e privado, interligando-os à nova forma de
uso do espaço público, isto é, com fins particulares. A dinâmica
dos espaços passa a exigir uma nova roupagem para os espaços
públicos, ou seja, uma requalificação e reabilitação urbana. O
cenário econômico não é mais o mesmo. Peixoto (2009, p. 4142) afirma que a gradativa evolução das economias urbanas foi
acentuada pelo afastamento das indústrias do setor secundário
para as margens das cidades; com isso os antigos centros urbanos
passam a inclinar-se para a policentralidade e para a perda de
vitalidade, num quadro de extenso alargamento da malha urbana
e da consequente produção de novos centros e de novas margens.
Peixoto (2009, p. 41-42) argumenta que
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a consolidação de um mercado urbano do lazer
construído à volta da ideia de espaço público e do
consumo visual; e a emergência de um cenário de
concorrência e de competitividade entre cidades que
adensa a importância de factores representacionais e
imagéticos, assim como de intervenções urbanísticas e
arquitectónicas que concretizam no espaço símbolos de
afirmação e de identificação das cidades.

Por sua vez, Cortés (2008, p. 111) tem uma visão holística
e argumenta que “a cidade deveria ser o espaço público, o lugar
da coesão social e das trocas culturais, onde se concentram as
diferenças de origem, aptidões, de atividades etc.”. Entende-se
haver uma especial significância no espaço público, em virtude
de ser lugar de socialização coletiva das pessoas. De acordo com
Helms (1999, apud CRUZ, 2011, p. 23) não existe forma ou sentido
no espaço até ele ser interpretado e associado à sua identidade no
mundo social e cognitivo das experiências humanas, as quais têm a
capacidade de ordenar e organizar o meio caótico, desorganizado
e sem sentido, como o espaço algumas vezes se apresenta. É
importante reconhecer o espaço como produto “fruto das interrelações e interações entre o global e o local, onde coexistem
trajetórias dissemelhantes e distintas. Sem esquecer, obviamente
que se trata de um suporte físico e social, para além de um código
cultural” (CRUZ, 2011, p. 23).
O espaço público urbano integra uma entidade complexa, a
qual se apresenta composta por espaços públicos multifacetados.
A funcionalidade de um lugar está intrinsecamente ligada às suas
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características físicas: disposição, volume e design (ROTEM, 2011,
p. 140). Nessa lógica, o espaço público pode ser interpretado de
acordo com a tematização, com as suas propriedades públicas e
privadas, com a estratificação social e, ainda, com o sentido de
pertencimento, em empreendimentos econômicos de parcerias
público-privadas (custos e benefícios). Rotem (2011, p. 141)
defende que as
atividades públicas são diferentes em termos de sua
magnitude, extensão, importância, motivação, padrão
de repetição etc. As atividades podem ser completamente
públicas (um festival ou uma manifestação), mas
também podem ser um conjunto de ações privadas
que ocorrem no espaço público (sentar no bonde,
correr no parque). Podem ser políticas, comerciais,
comunitárias, religiosas, praticadas diariamente
(compras, locomoção) e suas várias combinações.

Ainda dentro da idealização de espaço, Rotem (2011, p. 140)
propõe o conceito de publicness, definido como “o estado e a
qualidade do espaço público, refletindo a viabilidade e a vitalidade
do lugar, seu etos e seu ambiente”. Porém, não existe um único
modelo de espaço público ideal ou um perfil ideal de publicness,
consoante a compreensão de que “se todos os locais fossem os
únicos, o espaço público como um todo correria o risco de se
tornar duro e cansativo” (ROTEM, 2011, p. 143). Desse modo, a
autora diz que “o espaço público é uma superposição complexa
de situações legais, econômicas, sociais e psicológicas, cada uma
delas complicada por si” (ROTEM, 2011, p. 148).
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Nesse sentido, há uma compreensão de que todo o ser
humano é criativo, e que as cidades deveriam oferecer ambientes
que fomentassem a criatividade de todos, ao invés de se concentrar
em uma clientela volátil e sazonal. Pessoas criativas escolhem
espaços públicos mais cativantes e que parecem ser mais vivos,
comumente vistos como “legais” ou “bacanas”. Nessa análise, cabe
definir o espaço público pela intensidade de sua regulação espacial,
logo, a intensidade das às atividades potenciais, esperadas ou
inesperadas, no dia a dia e nos eventos realizados. Rotem (2011,
p. 144) alega que “analisar o espaço e seus territórios pode revelar
se vários encontros e movimentos podem ocorrer, e quão provável
é que o inesperado ocorra”. Nessa perspectiva, o desenho urbano
implica várias características de uso do espaço público, a exemplo:
entender o papel e importância do espaço; agregar vitalidade e
dinamismo ao espaço; adicionar elementos arquitetônicos
informais nas redondezas para descanso e relaxamento como
equipamento atrativo aos espaços; incluir a participação de
instituições sociais, moldando, no espaço, distintos tipos de
motivações e necessidades dos indivíduos, de todos os âmbitos da
vida (ROTEM, 2011, p.145-146).
Não obstante, cabe ressaltar que, no espaço, seja público, seja
privado, percebe-se que o processo de urbanização provocou a
formação de zonas desprezadas, maltratadas e até mesmo o fim
ou descaso de áreas e de centros históricos. Com isso, emergem
os termos “requalificação urbana” e “reabilitação urbana”, os quais
passaram a difundir e partilhar uma nova roupagem para essas
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áreas, incentivando novas formas de uso e funcionalidade para as
referidas áreas (PEIXOTO, 2009, p. 42-49).

A TEMATIZAÇÃO E A ESPETACULARIZAÇÃO DO ESPAÇO: USO DO
SIMBOLISMO NO ESPAÇO URBANO
A forma das cidades e a vida urbana transformam-se. A
violência, a perda de sentido e as dificuldades da vida cotidiana,
tornam-nos sensíveis ao caráter (des)estruturante dessas
transformações. No entanto, percebe-se emergir novas coerências: o
espaço estruturado constitui-se como um recurso que é apropriado
socialmente de vários modos; a urbanização produz um novo
modo de espacialização na vida social; o espaço social surge, desde
logo, não especificamente ligado ao exercício dos vários modos
de atividades, mas antes à maneira como estas se compõem em
diferentes escalas (RÉMY; VOYÉ, 1997, p. 120-143).
De acordo com Cortés (2008, p. 98), a substituição dos
espaços coletivos pelos privados deu origem a um consumismo
intenso e à especulação econômica dos espaços. Assim, iniciase um processo de mutação do espaço urbano, em que alguns
espaços passam a gerar uma atmosfera “encantadora”, com isso
Promove-se a criação de um habitat espetacular no qual
tudo é um cenário construído para lazer e o consumo,
um cenário que – alguns como atores, outros como
espectadores – levamos para um teatro ao qual viajamos
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para esquecer as experiências da vida cotidiana,
através da simulação da realidade. Ao mesmo tempo,
procuramos criar uma réplica do mundo, uma ficção
na qual, graças à banalização, vivemos na felicidade
permanente do espetáculo (CORTÉS, 2008, p. 98).

Diversos lugares foram centro de tais mudanças, a exemplo
as modificações que ocorreram na Europa e nas cidades norteamericanas que adotaram a criação de espaços temáticos e
de lazer dentro de parques de diversão, espaços que também
serviriam como fonte de renda e urbanização local, por exemplo:
a criação de Coney Island, em 1980, próximo a Manhattan (EUA),
e da Disneylândia, em 1955, na Califórnia (EUA). Tais parques
Disney inspiraram outras regiões dos Estados Unidos e do mundo
a criar ambientes felizes e tranquilizadores onde as pessoas são
espectadoras dentro de cenários decorados e tematizados, nos
quais os personagens ganham vida e aparentam integrar-se à vida
das pessoas que visitam os parques, uma vez que cada um parece
se reencontrar com a atmosfera de sua infância e se desligar dos
problemas cotidianos (CORTÉS, 2008, p. 98-99). Os espaços
possuem sentidos. Ao visitar um espaço temático, encontram-se
significados sobre as cidades, sobre o lugar. São perceptíveis as
formas de cultura pública (FORTUNA, 2009).
Cada espaço tende a apresentar-se de forma distinta e
específica. As cidades e os espaços (públicos ou privados)
precisam de identidades distintas. Quanto mais poderosa é a
identidade da cidade, mais ela resiste à expansão, à interpretação,
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à renovação e à contradição (KOOLHAAS, 2006, p. 8, tradução
nossa). Temporalidade, espacialidade e sociabilidade cruzam-se
na construção de espaços encantados para alguns e desencantados
para outros, em diferentes momentos do dia e da noite e em
diferentes contextos socioculturais. Os espaços públicos e os
encontros neles podem ter mais do que um significado (WATSON,
2006, p. 159 apud CRUZ, 2011, p. 28-29). A cidade não deve ser
observada apenas como um conjunto funcional capaz de dirigir e
administrar a sua própria expansão. A cidade vai além, ela integrase a uma estrutura simbólica, a um conjunto de signos que facilita
e permite o entendimento de contatos entre a sociedade e o
espaço e a abertura de âmbitos de relação entre natureza e cultura
(CASTELLS, 2001, p. 175, tradução nossa).
É preciso compreender que a cidade tem ritmos diferentes,
diferenciados. Os modernos estudos urbanos da era pósindustrial buscam novos e atuais referentes e conceitos, deixandose conduzir pelas dimensões não materiais e simbólico-culturais
da cidade (FORTUNA, 2009, p. 89). As cidades espetáculos são
diferentes das médias e pequenas cidades, pois
Os ritmos da cidade têm formas, espessuras e cadências
diferenciadas. E têm, ou podem ter, também intervalos
e interrupções. Há ritmos que se sobrepõem a outros, há
aumentos e diminuição dos ritmos da cidade, ao longo
do dia, ao longo do ano e em função dos diferentes
lugares da cidade. A cidade é tão polirrítmica, como
pode ser arrítmica (FORTUNA, 2009, p. 89).
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Na observação da dinâmica e ritmo das cidades, percebemse estudos sobre a tematização dos espaços. Fachadas, parques,
edifícios, ruas, museus, diversos espaços foram projetados para
produzir sensações, emoções, encantamentos, bem estar dentro
desses espaços. Para isso, uma série de características e de
combinações é realizada, como a de cenários realistas tematizados
com usos de recursos e tecnologias de animações, sons, cheiros,
que conseguem provocar entusiasmo e despertar sentidos nos
adultos, fazendo-os reviver emoções (FEATHERSTONE, 2001, p.
95). A construção produtiva do espaço, dentro da lógica cultural,
nos processos de renovação urbana, favorece a construção de
imagens da cidade, por meio das quais as cidades são “vendidas”.
Observando a semelhança das imagens, mediante as quais são
promovidos determinados projetos de cidade, discute-se por que
se vendem cidades e o que efetivamente se vende (SANCHÉZ,
2010, p. 41). A cidade se transforma em mercadoria e o espaço se
articula como produção e consumo. Nessa perspectiva,
A produção do espaço-mercadoria envolve também
a produção de representações que o acompanham.
Esse espaço é concebido como lugar onde o privado
se afirma, produzindo signos que parecem realizar
desejos e fantasias de consumo moldados por
valores da “mundialidade”. Ele ganha sentido como
centralidade de fluxos definidos em escalas que, muitas
vezes, transcendem a local, articulados às estratégias
que se redefinem constantemente em outras escalas
(SANCHÉZ, 2010, p. 49).
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A tematização da cidade propõe a atribuição de cargas
simbólicas aos espaços urbanos e às cidades. Cruz (2012, p. 3),
traz o ideário de que “a tematização é a dimensão mais óbvia de
Disneyização e consiste na aplicação de uma narrativa a instituições
ou locais, que normalmente, lhe é exterior”. Abordada por Bryman
(2004), a ideia da Disneyização se fragmenta em algumas dimensões
específicas. De acordo com ele, elas podem ser denominadas: a)
tematização, b) consumo híbrido, c) merchandising, d) trabalho
performativo e, por fim, e) controle e vigilância sobre o espaço e
as pessoas. Para Bryman (2004), a Disneyização objetiva a adoção
dos princípios dos parques temáticos Disney pelos diversos
setores sociais e econômicos que atinge. Nos espaços urbanos, as
“formas de consumo” ou consumo híbrido podem se diversificar
de várias formas, como: comprar, visitar parques temáticos,
gastar comendo num restaurante, hospedar-se num hotel, visitar
um museu, ir ao cinema, assistir a um espetáculo ou jogar num
cassino (BRYMAN, 2004). O consumo e a venda de produtos e
de espaço, favorecidos pela animação, simbolismo provocado por
trás das atividades cênicas nos parques temáticos, atrai como sem
falta um sistema de comercialização internacional (MUXÍ, 2004).
Vislumbra-se, então, que
o imaginário social está cada vez mais incorporado em
cenários de simulacro, como parques temáticos, bairros
históricos e hipermercados, que são cortados do restante
da cidade. Tradicionalmente os seus grandes parques
temáticos eram importantes simulações arquitetônicas
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de filmes ou de televisão. Este possível horizonte da
modernidade é uma visão liquidatária da cidade,
que pretende camuflar-se como visão conservadora
(MACIOCCO, 2008, p. 55, tradução nossa).

Os espaços configuram arranjos de mercado e de capital. Sob
essa conjuntura, para Ribeiro (2007, p. 23), “isto quer dizer que as
possibilidades de crescimento dependem hoje mais do que antes de
projetos urbanos que articulem as forças econômicas e sociais em
torno de ações cooperativas”. Assim, observa-se que as metrópoles
podem ser mais do que meras plataformas de atração de capitais,
entretanto é necessário que contenham os elementos base da nova
economia de aglomeração da fase pós-fordista, entre os quais
se destacam os relacionados aos meios sociais germinadores da
inovação, da confiança e da cooperação. Nessa perspectiva, as
condições que deixam as metrópoles competitivas no sistema
urbano global são aquelas fomentadoras da harmonia social, uma
vez que a qualidade de vida e a existência de ambiente social indutor
de relações de confiança e de cooperação tornaram-se a condição
do êxito dos processos econômicos (RIBEIRO, 2007, p. 24).
O anseio por um centro urbano, que não seja simplesmente
um centro comercial privilegiado ou um local de espetacularização
recíproca, será maior ou menor consoante a busca ou não do
desenvolvimento da rede de relações e de troca de informações.
Entretanto, para aqueles, cujo objetivo primeiro é a formação de
relações, ficam eles diminuídos pelo desmantelamento do centro
urbano, dessa forma, eles estarão, muitas vezes, aptos a recriar
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lugares de encontros mais ou menos equivalentes, embora dispersos,
retendo a abertura a qual o centro urbano proporcionava. (RÉMY;
VOYÉ, 1997, p. 119). Nesse contexto e em particular, na expectativa
de um centro urbano diferenciado, que seja outra coisa além de um
centro comercial, cabe recordar que,
Aqueles para os quais o centro urbano é antes de mais
um centro comercial adaptar-se-ão certamente melhor
e mais depressa à deslocação das múltiplas dimensões
sociais tradicionais dos centros urbanos europeus, e
ficarão satisfeitos na medida em que reencontrarão
centros comerciais periféricos, de que apreciarão, aliás,
a facilidade de acesso e de estacionamento (RÉMY;
VOYÉ, 1997, p. 119).

Os espaços ociosos, centros urbanos sem atrativos, serão
facilmente substituídos por outros espaços: “Uma cidade será
tanto mais apreciada quanto a sua arquitectura, a sua trama e a
sua decoração fizerem alternar sequências neutras e sequências
de excitação multissensorial” (RÉMY; VOYÉ, 1997, p. 133). Nesse
contexto, o espaço não deve ser tido somente como um suporte
físico e social, mas também um código cultural (LOPES, 2006,
p. 137). Para tanto, a somar com todo simbolismo apresentado, é
preciso entender como o espaço deve ser visto, uma vez que
o espaço não pode ser imaginado, de forma
adequada, como a estase de uma instantaneidade sem
profundidade, totalmente interconectada. Qualquer
suposição de uma instantaneidade fechada não apenas
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nega ao espaço o aspecto essencial de seu próprio
constante devir como nega, também, ao tempo sua
própria possibilidade de complexidade/multiplicidade
(MASSEY, 2008, p. 119).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso dos espaços públicos e privados pode fomentar e
favorecer a economia e produção urbana do entorno tanto do
espaço público quanto do espaço privado. Dessa forma, constróise um imaginário local no qual pode ser idealizada uma estrutura
urbana funcional. Os espaços tentam retratar o real e o imaginário
de forma temática para promover a ascensão do capital, sendo,
portanto, lugares espetáculos em que tudo se liga em uma rede
que se comunica. Como argumenta Muxí (2004, p. 11-17), a
cidade revela-se como simulacro que se converte em realidade. Os
espaços tematizados, bem como os parques temáticos revelamse como narrativa da identidade social, quer representando uma
fantasia coletiva quer um entretenimento. Mesmo apresentandose como um mundo de fantasias para a coletividade, o parque
temático é, sobretudo, um discurso formado pela sociedade, esta,
por sua vez, orientada pela própria ideia e desejo de consumo
da sociedade moderna (ZUKIN, 2006, p. 55). Balsa (2006, apud
CRUZ, 2011, p. 21) considera o espaço como objeto de apropriação
enquanto meio de uso coletivo, o qual é organizado em função
dos atores ou da intervenção social. Já Massey (2008) compreende
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o espaço como uma esfera de possibilidades, em que é possível a
multiplicidade dentro de uma pluralidade contemporânea, na qual
distintas trajetórias coexistem. O autor argumenta que o espaço
é configurado como um produto de inter-relações e interações,
baseado na ideia de espaço como “construtividade relacional”,
a qual é fundamentada em uma política antiessencialista que
constrói por meio da interação, ao invés de trabalhar entidades/
identidades já constituídas (MASSEY, 2008, p. 29-30).
As cidades emergem como espaços multifuncionais e ofertam
frequentemente as mais variadas atrações turísticas. São espaços
com atrativos temáticos e simbólicos, que motivam os turistas
e acabam se tornando centros urbanos alvo de um número
significativo de visitantes. Remy e Voyé (2004, p. 121), enfatizam e
relacionam que “a valorização de espaços social e ideologicamente
neutros, constitui-se uma promoção do indivíduo participante na
massa e retomado em séries definidas a partir das preferências
de consumo”. Nesse contexto, a identidade coletiva se fragmenta
ao passo que a exigência de diferença e de oposição se reorganiza
segundo princípios novos. Com isso, alguns lugares de férias
tornam-se atraentes a partir da qualidade dos primeiros utentes
(RÉMY; VOYÉ, 1997, p. 121).
Observa-se como os espaços temáticos, simbólicos, estão
fortemente associados aos centros urbanos. São lugares que
remetem um fortalecimento econômico, uma vez que adotaram
a simulação como criação do real por meio do imaginário. A
idealização utópica e a diversidade desses lugares proporcionaram
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o crescimento urbano local nos lugares que se criaram e recriaram
como atrativos, despertando, assim, para a curiosidade turística.
Desse modo, percebe-se que a multiplicidade de atrações fortalece
o setor de serviços, principalmente o turismo, ou seja, que a
tematização e o simbolismo dos espaços urbanos (parques de
atrações, ofertas de lazer, teatros, galerias, feiras) são elementos
de atração que proporcionam o desenvolvimento urbano e que
servem como base ao entretenimento do turismo (REVERTÉ;
PÉREZ, 2009, p. 34-35).
Assim, a funcionalidade (papel) e a ideia de um centro único
e coletivo alcançam uma debilidade/fragilidade, principalmente
ao assistir a explosão do simbolismo, ou seja, cada grupo procura
um lugar de identificação que, remetendo para a sua história
particular, lhe é próprio e relativamente exclusivo – e a festa, no
sentido forte da palavra, que aí se realizava e vinha reafirmar a
memória coletiva, cedeu amplamente o passo ao lazer, que, em
vez de unir, dispersa. O centro é tido como o lugar em que as
funções se sobrepõem e vai além; ele é o lugar em que as atividades
acontecem e são julgadas como importantes. O centro é visto
como um lugar simbólico por excelência, o lugar da história e da
memória coletiva (REMY; VOYÉ, 2004, p. 70-97).
Nessa concepção, entende-se o expressivo valor dos usos
dos espaços público e privado e como eles refletem significativa
influência cultural quando se pode promover a tematização e
a espetacularização dos referidos espaços urbanos. Diante do
contexto, compreende-se que os espaços temáticos e simbólicos
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estão fortemente associados aos lugares ou centros urbanos
espetáculos. São lugares que remetem um fortalecimento
econômico uma vez que adotaram a simulação como criação do
real através do imaginário. Por fim, através da idealização utópica
e diversidade dos espaços, verifica-se que estes proporcionaram o
crescimento urbano local nos lugares que se criaram e recriaram
como atrativos, e assim despertaram para a curiosidade turística.
E através de reflexões de resultados pertinentes percebe-se que
a multiplicidade de atrações fortalece o setor de serviços, com
destaque para o turismo.
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capítulo 5

O CÓDIGO DE POSTURAS DE BELO
HORIZONTE E OS ARRANJOS
POLÍTICOS
Claudio Roberto de Jesus

INTRODUÇÃO

A

s intervenções urbanas do século XX, especialmente na
segunda metade, fizeram da cidade de Belo Horizonte um
espaço moderno, ao mesmo tempo em que criaram novas
centralidades. Entretanto, a situação parece apresentar maiores
níveis de complexidade, afinal o centro ainda é foco de interesse
de determinados setores do capital, mesmo que seja num sentido
de diferenciação socioespacial. Como ressalta Frúgoli Jr. (2000),
diversos estudiosos da realidade norte-americana têm apontado

Estudos sobre cidades contemporâneas

para a pulverização da região central, principalmente em função da
proliferação de shopping centers e de centralidades secundárias, que
em grande medida passam a concorrer com os centros tradicionais.
O centro tradicional passa, assim, por um intenso processo de
reconfiguração de sua estrutura econômica e social, com uma
intensificação do uso e ocupação das camadas populares. Pode-se
dizer que a criação de outras centralidades está relacionada com
a necessidade do capital em criar novas raridades14, espaços mais
valorizados, por meio de novos usos e apropriações.
Essa segregação começa a se fazer acompanhar pelo
desenvolvimento de dois centros urbanos: o centro tradicional,
que, abandonado pelas elites, progressivamente passa a ser
ocupado pelo comércio e por serviços dirigidos aos mais pobres,
e um “centro novo”, estrategicamente localizado junto à área de
grande concentração das camadas de mais alta renda, reunindo o
comércio e os serviços orientados para essas camadas.
No entanto, ao mesmo tempo em que houve um deslocamento
de diversas atividades do centro tradicional para a Savassi, também
foram construídos shoppings em outras regiões, um contraponto
de segurança, beleza e tranquilidade em relação ao centro
tradicional “degradado”. O marco desse processo é a inauguração
do BH Shopping, em 1979. No início da década de 1990, surgem
vários outros: Minas Shopping, Shopping Cidade e Shopping Del
Rey, em 1991, Diamond Mall em 1996. É claro que nem todos os
shoppings foram construídos para a elite da cidade, o que de certa
14

Ver Lefebvre (2008).
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forma reflete uma decadência do centro tradicional, ou seja, até
mesmo as camadas populares acabam por participar, enquanto
consumidores, de um processo maior que está relacionado com a
metropolização e a formação de novas periferias (COSTA, 2006).
A popularização do centro caracteriza-se a partir da
diversidade de usos e apropriações desse espaço. Numa análise
mais recente, Sant’anna (2008) descreve essa região como sendo
de grande vitalidade, comportando uma ampla diversidade de
atividades econômicas e de tipos sociais que utilizam esse espaço.
As atividades destacadas pelo autor vão desde grandes shoppings até
vendedores ambulantes; dos tipos sociais que frequentam a região,
ele descreve o profissional liberal, o burocrata, os vendedores
ambulantes, o grande e o pequeno comerciante, os prestadores de
serviço especializado ou não, entre outros. Desse modo, é possível
afirmar que Belo Horizonte nunca chegou a perder seu centro;
ele mantém seu colorido desordenado, ainda que cada vez mais
marcado por dispositivos de controle e vigilância.
O texto a seguir foi construído com base em uma discussão
de autores que tratam da temática urbana e em um trabalho de
campo. Desde 2005, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com pessoas envolvidas no processo de reestruturação urbana
vivido na cidade. Participaram das entrevistas pessoas ligadas ao
poder legislativo, técnicos e vereadores ligados ao processo de
formulação do Código de Posturas, tanto os favoráveis quanto os
contrários à sua aprovação. Foram ouvidos também funcionários
da prefeitura, do corpo técnico da Secretaria de Regulações
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Urbanas, da fiscalização da Regional Centro-Sul, pessoas ligadas
ao Conselho Gestor dos Centros de Comércio Popular e antigos
camelôs. Os nomes dos entrevistados foram ocultados, tendo em
vista as polêmicas que envolveram o processo.

A CIDADE E O CÓDIGO DE POSTURAS
Dotado de grande vivacidade, o hipercentro de Belo
Horizonte ainda passou por uma ampla “revitalização”, promovida
pelo projeto Centro Vivo. O objetivo dessa empreitada era
promover a “requalificação” dessa área, encampando, assim,
novas funcionalidades e investimentos do poder público e da
iniciativa privada. No seio desse programa, outra forma-conteúdo
instrumental é concebida: trata-se do Programa Olho Vivo, que foi
implantado com objetivando minimizar as ocorrências de delitos
e reforçar a segurança da população15.
O discurso que justifica tais práticas é legitimado pela ideia de
executar um controle ou erradicação do chamado “caos urbano”,
promovendo, assim, um espaço instrumentalizado que seja capaz
de (des)articular a própria realização da vida. Ao mesmo tempo
em que se fortalecia a imagem de degradação e caos da área
central, havia uma preocupação do poder público em ordenar o
espaço. A ideia de um código de posturas ocorre na década de
1980 e vai germinar lentamente até o ano de 2003.
15
Para maior detalhamento dos objetivos do Programa Olho Vivo, veja
http://www.cdlbh.com.br/interna.aspx?fo=82. Acesso em 19/01/2011.
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De acordo com o Entrevistado 1 (Funcionária da Secretaria
de Planejamento da PBH), a primeira minuta feita sobre um
código de posturas foi no governo Sérgio Ferrara (1986-1988).
A área central de Belo Horizonte já apresentava problemas
ambientais em relação à circulação de pedestres e de automóveis,
e a presença dos camelôs era considerada um grave problema,
tanto que algumas medidas foram tomadas.
Os fiscais que trabalhavam nessa área eram pessoas
que antes, sabe o que eles faziam? Limpavam o rio
Arrudas. Aí chegou o Ferrara e deu pra eles um cargo
de fiscal, porque quem é que queria pegar na massa?
Enfrentar esse pessoal? Quem? Ninguém queria fazer
esse trabalho. Então eles pegaram esse pessoal que até
hoje existe quem era desse tempo trabalhando. Eles é
que iam pra cima do camelô e tomavam a banquinha
da mão deles. Eles limpavam o rio Arrudas, aí o Ferrara
pegou, e precisando resolver o problema dos camelôs,
e como não tinha pessoal, apesar de ter o corpo de
fiscalização, mas ninguém queria mexer com isso
(Entrevistado 2 – funcionário da fiscalização).

No fim da década de 1980, foram criadas a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e a Gerência de Postura. Não havia
uma definição clara do que seria tal secretaria, e uma das
primeiras tarefas que se estabeleceu na Gerência de Posturas foi
o levantamento de toda a legislação referente à postura de Belo
Horizonte, desde o início da cidade.
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A compilação de toda a legislação foi feita de forma que,
excluindo-se o que era do Código de Obras (1940) e da Lei de Uso
e Ocupação do Solo (1976), o que restava da legislação urbanística
foi enquadrado como postura. Nessa época, não havia códigos
sanitários nem legislação ambiental, logo havia um capítulo das
posturas apenas para tratar da questão sanitária, outro da limpeza
urbana e outro da questão ambiental, as quais, com o tempo,
foram se desvinculando.
Na gestão do PSDB (1989-1992), foi feito um projeto de lei
de postura que foi enviado para Câmara. O prefeito Eduardo
Azeredo, por meio de uma portaria, montou uma comissão ampla
na cidade, para discussão, com várias categorias. Após o debate, já
no final do mandato, o prefeito mandou o projeto para a Câmara e
os vereadores não votaram, alegando pouco tempo para o debate.
Na época da gestão do prefeito Patrus Ananias (1993-1996),
foram elaborados o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do
Solo e criada uma nova comissão para elaboração do Código de
Posturas. Depois de pronto o projeto, não houve o seu envio à
Câmara, uma vez que a liderança do governo da época, Virgilio
Guimarães, avaliou que o pacote ia ficar muito grande, caso
o Código de Posturas fosse enviado junto com o Plano Diretor
e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. O projeto nem chegou a ir
para a Câmara. Então, na administração seguinte (1997-2002),
com Célio de Castro como prefeito e Fernando Pimentel como
vice, o Entrevistado 3 (ex-vereador) tomou a iniciativa de fazer
novamente um código de posturas. Ele entrou em contato com
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o corpo técnico que havia produzido anteriormente o esboço
de um código e colocou novamente em movimento a feitura de
uma proposta a ser votada na Câmara. O que se pretendia com o
Código de Posturas, em um primeiro momento, era a consolidação
da legislação que já existia e que era extremamente fragmentada.
Havia uma grande dificuldade de o poder público agir de forma
eficaz e definitiva por causa do caráter disperso da legislação. Nas
ruas, os fiscais enfrentavam dificuldades, pois
[...] Tinham leis isoladas, uma lei falava de publicidade,
a outra falava da ocupação da via pública, então, tudo
separado, e elas eram conflitantes umas com as outras.
Então não dava pra gente trabalhar. Na fiscalização,
a gente tinha dificuldade de fazer esse trabalho. Por
quê? A gente não sentia firmeza na legislação, um
amparo. E muitas vezes a gente fazia as ações de forma
desamparada e elas não surtiam efeito (Entrevistado 2
– funcionário da fiscalização).

Apesar da vontade inicial de se fazer uma compilação das
leis de posturas sem promover grandes alterações na legislação
urbanística, houve grande liberdade para o corpo técnico formular
alterações nas posturas municipais, principalmente em relação
à poluição visual e ao controle e exploração de publicidade. O
Código de Posturas, que em 2003 foi concebido, é aprovado na
Câmara Municipal. Ainda que tenha envolvido todo o corpo
técnico na sua formulação e atendido aos interesses da coletividade,
sobressaíram os interesses político-partidários. Se, por um lado, os
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outros projetos partiram de uma premissa de reformulação ampla
da cidade, e por isso sofreram forte resistência mesmo antes de
se colocar em votação no plenário, por outro, a ideia de se criar
um código a partir da legislação vigente e com algumas alterações
não permitia, aparentemente, grandes mudanças na paisagem da
cidade; porém, do ponto de vista estratégico, tornou-se viável o
seu debate em plenário.
Ele tem um viés mais político do que técnico, no
seguinte sentido, não que o trabalho técnico não tivesse
sido importante. Ocorre que não houve, de fato, um
enfrentamento de determinados “privilégios”, que
já existiam com relação a licenças e outros projetos.
Antes, eles partiam de um projeto novo, e talvez, até
se tivessem sido aprovados, não teriam colado tanto
feito esse. O atual Código (2003) não avança muito
em termos de intervenção urbana, mas tem uma das
grandes inovações que é de proibir camelô, que nós
técnicos nem ousamos pensar uma coisa dessas, e, no
entanto, houve uma decisão política, nesse sentido, foi
aprovado esse tipo de coisa e foi uma coisa que deu
certo, eu acredito que tenha dado certo pelo menos até
agora [...] (Entrevistado 1 – Funcionária da Secretaria
de Planejamento da PBH).

Nos projetos anteriores, a ideia era regularizar as atividades
do camelô, permitindo o seu trabalho e quase igualando o camelô
com o ambulante. A atividade do ambulante existe há décadas e
sempre houve uma forte regulação da atividade por parte do poder
público. Grosso modo, a diferença entre os dois é que o ambulante
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não tem um ponto fixo e o camelô passou a ter. O ambulante tem
seus produtos predeterminados e controlados, como no caso dos
pipoqueiros, engraxates, entre outros. Já no caso dos camelôs, os
produtos não são determinados, visto que variam de acordo com
o momento e com as oportunidades de rendimento. Além disso,
não são controlados em termos de procedência e qualidade.
A administração municipal, na época do prefeito Patrus
Ananias (1993-1996), havia licenciado mais de dois mil camelôs,
o que, em alguma medida, gerou uma expectativa entre eles
de permanência da atividade na cidade. Porém, essa forma de
regulação apresentava alguns problemas, porque no momento em
que licencia a Prefeitura se torna corresponsável por aquilo que o
camelô está vendendo. Não só havia produtos de difícil controle de
qualidade, como é o caso dos alimentos, mas também proliferavam
na cidade produtos eletrônicos oriundos de contrabando.
Outro problema que surgiu para o poder público foram
os “toreros”. Na década de 1990, houve elevação no número
de desempregados, o que contribuiu, em certa medida, para
o aumento da informalidade. Percebe-se que, no tocante aos
camelôs, houve uma propagação de trabalhadores, não só na
área central da cidade, mas também em outras centralidades
da periferia, como nas regiões de Venda Nova e de Barreiro.
A Prefeitura procurou conter o crescimento dos camelôs por
meio do cadastramento, controle e padronização das barracas.
Foi estabelecida uma distância mínima entre as barracas para
melhorar a circulação dos pedestres e a atuação da fiscalização
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municipal. Porém, gradualmente, outros indivíduos passaram a
vender produtos sem a permissão da Prefeitura.
Eles invadiram, na “tora”, um espaço entre um camelô e outro
– daí a denominação torero. A atividade dos toreros tornou-se
intensa, e eles foram chamados a negociar com o poder municipal
uma forma de desocupar as calçadas. Depois de um acordo para
retirada dos toreros, eles constituíram as minifeiras, como eles
chamavam, que eram concentrações de toreros em determinados
lugares, como na Rua dos Carijós, um dos lugares mais conturbados
na perspectiva do imobiliário urbano e da passagem de pedestres
e de veículos. A situação na área central ficou ainda mais caótica,
do ponto de vista da ação da administração municipal, dada a
incapacidade de controle e de fiscalização. Em grande medida,
a Prefeitura não tinha controle sobre o espaço: a organização e
os ritmos eram estabelecidos pelos e para os sujeitos da rua. A
popularização da área central da cidade implicou outro tipo
de ordenamento do espaço, o que, do ponto de vista das elites,
aparecia como caos, mas obedecia a um ordenamento específico.
O discurso oficial apresenta a área central de Belo Horizonte
na década de 1990 pela ótica da cidade privatizada:
Olha, nós tínhamos aí próximos de três mil camelôs
e toreros, eles foram cadastrados, quando o Código
de Posturas foi aprovado. Agora a questão da rua de
qualquer cidade, de grande parte das cidades de Minas
Gerais, é que estão privatizadas e você encontra a
privatização de várias maneiras.
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O comerciante quando invade uma rua e fecha com
cadeiras, ele está tentando privatizar aquela rua. Os
camelôs, quando estão nas calçadas, estão privatizando
a calçada, o tomador de carro, quando ele quer te cobrar
uma taxa, está privatizando a rua, na medida em que
o empresário invade uma área pública, para estender
o seu estabelecimento comercial, ele tá tentando
privatizar também essa área pública, no caso.
Então você tem que ter normas para proibir isso, e as
normas têm que ser iguais para todos (Entrevistado 4 –
funcionário da Regional Centro-Sul).

Os camelôs e os toreros tornaram-se, do ponto de vista do
poder público, os principais responsáveis pelo caos urbano, pois
[...] o problema não era o camelô, o problema era a
barraca dele. Essa barraca provocava um cenário na
região central que dificultava inclusive a segurança,
pensando em um só desdobramento.
Com a retirada das barracas, o nosso projeto, que se
chama Olho Vivo, foi implementado com eficácia, mas
o Olho Vivo implantado com barraca para todo lado ele
não tem nenhuma finalidade.
Com o Olho Vivo você tem uma câmera, por exemplo,
em um cruzamento da Carijós com São Paulo, a visão
dele chega até ali na Avenida Paraná. Se houvesse barraca
de camelô as câmeras não teriam eficácia nenhuma.
A segurança no centro melhorou com as retiradas das
barracas e a eficácia do Olho Vivo, zonas que eram
consideradas quentes se tornaram mornas. [...]
[...] Ela (a bandidagem) perdeu o cenário, hoje, por
exemplo, quando o indivíduo bate uma carteira no
centro, de longe, com o Olho Vivo, você já faz o flagrante
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e se ele for preso, por exemplo, vai ter a comprovação
da carteira (Entrevistado 4 – funcionário da Regional
Centro-Sul. Grifo nosso).

Entretanto, é difícil dizer de que forma a cidade se tornou
pública, ou menos privatizada, com o sistema de vigilância
eletrônica. O importante é chamar a atenção para o fato de que
os camelôs e os toreros passaram a ser responsabilizados não só
pela insegurança pública, mas também pela instauração do caos
urbano, pois dificultavam a mobilidade dos pedestres, sujavam as
vias e concorriam de maneira desleal com o comércio formal.
No final dos anos 1990, criou-se uma imagem de que a
situação na área central era incontrolável, principalmente em
relação aos camelôs, pois a Prefeitura não tinha nenhum controle
sobre o número de barracas e as atividades desenvolvidas por
eles. Havia um cadastro dos trabalhadores licenciados, mas que,
na prática, não correspondia efetivamente ao contingente que
atuava na rua. A fiscalização era muito tímida e carecia de um
instrumento legal eficaz para atuar de forma decisiva e coibir a
proliferação dos toreros e dos camelôs não cadastrados.
Eu lembro que eu cheguei aqui (prefeitura) a primeira
coisa que minha chefe me perguntou era se eu ia pegar
camelô na rua. Como eu queria ficar aqui na Centro-Sul,
porque se a gente falasse que não, ela falava “então você
não vai poder ficar aqui, porque o trabalho aqui é esse”,
aí eu falei assim: nós pegamos sim. A gente trabalhava
a semana inteira na rua com os comerciantes lá no
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Centro, andando, o trabalho do fiscal é solitário, você tá
com sua pastinha, você tem seu serviço, faz seu serviço,
você tem meta diária, você faz sua meta, você vai para
casa. Mas no domingo a gente tava aqui, coibindo os
camelôs na Feira de Artes e Artesanato. Quando a
gente ia sozinha pro Centro eles tentavam pegar a gente
e às vezes tínhamos que esconder, porque eles vinham
pra cima. Aí foi aquela confusão, a gente não estava
aceitando isso, mas nós fizemos concurso pra isso e
tudo, e conseguimos no governo Patrus criar um cargo
só pra fiscal de vias urbanas que ia tratar desse pessoal.
Aí separou, então criou outro cargo, nós ficamos só
com a parte do comércio formal e eles ficaram com a
parte do comércio informal. E foi aí que pessoas mais
qualificadas começaram a entrar, porque o concurso era
de 2º grau, mas passava todo mundo de nível superior,
e foi aonde nós conseguimos alavancar nessa questão
assim, de querer uma legislação compatível pro nosso
trabalho, que a gente pudesse fazer tudo de acordo […]
(Entrevistado 2 – funcionário da fiscalização).

Ao longo da década de 1990, houve uma conjuntura
econômica que favoreceu o aumento do número de camelôs e de
toreros, tanto por conta do aumento do desemprego quanto pela
abundância de produtos oriundos do Paraguai. Nesse sentido, a
atividade de comércio informal tornou-se não só uma forma de
sobrevivência, mas também uma atividade extremamente rentável
para uma parte dos proprietários de barracas. Naquele momento,
a palavra camelô abrigava uma diversidade de situações no
comércio informal: atacadistas de frutas, pessoas que se ocupavam

143

Estudos sobre cidades contemporâneas

especificamente de buscar produtos eletrônicos no Paraguai, donos
de barracas que sublocavam o espaço, trabalhadores assalariados
informais, entre outros. Ao mesmo tempo em que a atividade
do camelô se expandia, ela se tornava um problema em diversas
instâncias do poder público. Assim, os camelôs tornaram-se um
incômodo não só para a Administração Regional Centro-Sul e
seus fiscais, mas também para a vigilância sanitária, a segurança
pública e os comerciantes. A administração Patrus Ananias optou
pelo controle e fiscalização da atividade enquanto era aberto um
canal de negociação para que tais trabalhadores pudessem ser
remanejados para outros locais.
[…] com esse novo momento, do governo do Patrus,
a possibilidade de que se instalasse o contraditório
na cidade foi um grande avanço, foi uma conquista
democrática. O debate levou a alguns conflitos, como foi
o relacionado com o comércio ambulante. As discussões
ocorreram em um período muito prolongado e numa
estrutura em que eles tinham voz. Então a proposta,
as propostas dos shoppings populares se deram como
parte de uma etapa superior de uma estruturação
anterior dos ambulantes, dos camelôs (Entrevistado 5
– ex-vereador).

Porém, é preciso ressaltar que a proposta dos shoppings
populares dos camelôs era diferente do que foi apresentado pela
Prefeitura. Os debates, na época do prefeito Patrus, tendiam
para se pensar em uma saída para o problema dos camelôs
por meio do fortalecimento de uma economia popular, ou
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economia social, conforme José Luis Coraggio16. As discussões
acerca da saída dos camelôs das ruas envolviam não só as
partes diretamente interessadas, mas também representantes do
Legislativo, e refletiam, em grande medida, o princípio da gestão
Patrus de inversão de prioridades. Essa perspectiva rompe-se
posteriormente.
Há uma diferenciação. O Patrus inicia um processo
em que se abre a cidade para os mais pobres, como ele
dizia. Você tinha como prioridade um, a gente discutia
muito no partido, o projeto que nós considerávamos
mais importante. A prioridade número um era a
inversão de prioridades. A segunda tarefa era a melhoria
da qualidade de serviços. E a terceira, o processo de
participação democrática. Então a administração Patrus
teve a preocupação de ser descentralizada, preocupada
com as periferias, com as precariedades, com as camadas
populares. Claro que a administração Célio [de Castro]
ainda manteve uma administração mais voltada para essa
população, com um grau de interlocução também maior.
A administração [Fernando] Pimentel ela já dá um tom
de buscar abreviar resolutividades. Então, a proposta do
código de posturas e a proposta dos shoppings populares
já absorvem um componente de restrição ao uso do
espaço (Entrevistado 5 – ex-vereador).

A vivência no Legislativo Municipal possibilitou ao Entrevistado 5 um olhar sobre o momento de transição das adminis16
Desarrollo regional, espacio local y economía social.
Disponível
em:
<http://www.coraggioeconomia.org/jlc_publicaciones_
ep.htm>. Acesso em: 15 abr. 2010.
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trações Patrus e Célio para o governo de Pimentel que capta uma
inflexão na forma de administrar os conflitos.
Durante a década de 1990, houve o esforço de se sistematizarem
as leis de posturas. Ainda que o Código não tivesse sido colocado
em votação, foi um passo importante para sua consolidação, pois
o segundo momento disse respeito justamente às articulações
que foram feitas para viabilizar sua aprovação na Câmara dos
Vereadores. O argumento técnico já havia sido posto, pensando
principalmente em uma melhor organização e disciplinamento
dos usos do espaço público, o que era extremamente necessário no
momento, tendo em vista que a expansão da atividade dos camelôs
e dos toreros tornou-se um problema urbano. A efetivação de um
código de posturas significava não só uma forma de ordenamento
do espaço público, mas também a disputa de interesses e o
debate com certos grupos, como os camelôs, os publicitários, os
comerciantes, entre outros. A aprovação do Código foi possível
em um segundo movimento do poder público, porém em um
momento em que houve uma mudança na forma de governar na
gestão municipal, como destacado anteriormente.
Foi no início dos anos 2000, mais especificamente em
2001, que o Entrevistado 3 teve a iniciativa de colocar em
pauta, novamente, a confecção de um código de posturas para
Belo Horizonte. Se, para os fiscais, as inúmeras leis de posturas
impediam uma ação mais eficaz, para o Legislativo Municipal
o emaranhado de leis também colocava dificuldades para a
formulação de uma política urbana. Entretanto, não era possível

146

Estudos sobre cidades contemporâneas

saber se uma proposta de projeto colocada em pauta já havia sido
aprovada por um vereador, se já existia a lei sobre o tema proposto.
O levantamento da legislação existente e o diálogo com os fiscais
permitiram maior clareza dos problemas da cidade, especialmente
da área central. Nesse sentido, problemas como poluição sonora,
poluição visual, mobilidade e violência chamaram a atenção de
parte do Legislativo, como destaca o Entrevistado 3:
Nós começamos mesmo essa luta em 2001, eu comecei
a fazer uma articulação na Câmara, escrevendo para
sensibilizar vereadores da minha confiança, que não
tinham característica de política urbana, mas que eu
podia confiar, como foi o caso do vereador César Masci.
Ele foi de grande utilidade pra quebrar arestas de um
grupo, que é denominado pela Câmara dos Deputados
como baixo clero, que eu não penetrava muito. O
César, por ter sido presidente [da Câmara] duas vezes,
que circulava muito bem entre os grupos, e esse baixo
clero não tinha muito interesse nessas discussões de
disciplinar por via da legislação. Pelo contrário, eu sofri
críticas violentas, ofensivas de alguns vereadores: que
eu estava tirando emprego do sujeito que põe a barraca
dele no meio da rua. Na minha visão não era assim,
porque o pedestre tinha que atravessar carrinho de
cachorro-quente que tava funcionando na rua, menino
vendendo bala nos sinais etc. Não tinha fiscalização
eficaz, mas isso era proibido, a lei não permitia. O
sujeito que estava vendendo fruta no sinal, você sabe
onde eles guardavam fruta? Na boca de lobo, de água
pluvial [...] (Entrevistado 3 – ex-vereador. Grifo nosso).
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Se, por um lado, não havia no Legislativo Municipal um
grupo bem articulado de vereadores dedicados a discutir política
urbana, por outro, havia um forte sentimento de que os camelôs,
assim como outros trabalhadores informais, eram resultantes da
crise econômica dos anos de 1990. Não havia no Legislativo um
representante dos camelôs, ou dos trabalhadores informais, no
entanto eles contavam com a simpatia de vários vereadores, seja
por questões eleitorais/eleitoreiras, seja por afinidades ideológicas.
No Legislativo, o debate acerca das posturas municipais era tido
como necessário, porém a determinação de retirar os camelôs
das ruas da cidade criou certas animosidades internamente. Foi
preciso fazer diversas articulações e debates até o momento de
colocar em votação a nova legislação:
Nós ficamos um ano montando essa estrutura e fui ver
por que, por exemplo, que o grande deputado, colega
meu, Sávio Souza Cruz, não conseguiu aprovar o
Código de Posturas. Ele foi o primeiro que tentou fazer
a coisa, o vereador Caixeta tentou criar um código,
também não obteve sucesso. Conversando com o Sávio,
chegamos à conclusão de que não foi aprovado porque
não previa, como previu no meu, o deslocamento, a
transferência do comércio de rua dos camelôs (que não
são toreros, estes eram proibidos e o governo fazia
vista grossa e estava vindo torero de tudo quanto é
lado, do Rio, São Paulo, tudo pra cá). Camelô que era o
autorizado, que tinha o credenciamento, que começou
na época do Patrus. O Sávio falou assim: “você vai
enfrentar?”, eu falei: “eu vou pegar muita coisa das suas
ideias e vou encarar a luta”. Ele me deu força e tudo.
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O Sávio seria um grande parceiro se ele tivesse lá. Mas
aí chegamos num ponto: se ele não conseguiu, como
que eu iria conseguir? Fizemos então um esboço do
Código de Posturas, deixando a proposta de projeto do
camelô lá no finalzinho pra ver se passava despercebido,
e aí eu falei de poluição, coloquei um capítulo sobre a
rua, de fachada, poluição visual. Porque o problema
dos camelôs era que usavam um local que não era
deles (o passeio era do pedestre), sujavam a cidade e
competiam com o comércio formal vendendo produto
contrabandeado, sem pagar impostos, na porta da loja
que vendia a mesma coisa, então tinha coisa errada
nisso (Entrevistado 3 – ex-vereador. Grifo nosso).

Torna-se importante destacar mais uma vez que, na década de
1990, o número total de camelôs na área central era superior aos
credenciados. Havia não só o problema crescente de desemprego
e precarização do trabalho no país, mas também um momento
de grandes ganhos para os camelôs, tendo em vista as mudanças
no padrão de produção, distribuição e consumo de mercadorias.
Se, por um lado, o comércio formal era bastante sensível à crise
gerada pela reestruturação produtiva global, por outro, o informal
não o era. A facilidade de acesso à mercadoria made in Paraguai
e seu preço baixo transformaram o camelô em forte concorrente
do comerciante formal. Se a motivação declarada para a criação de
um código de posturas em Belo Horizonte era a perspectiva de se
disciplinar o uso do espaço público, os motivos ocultos também
podiam ser vislumbrados. Não é sem razão que a CDL e a Associação
dos Comerciantes do Hipercentro tornaram-se os principais
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promotores e patrocinadores de debates acerca das mudanças na
área central da cidade e da feitura do Código de Posturas.
Gradativamente, a imagem do camelô trabalhador
transfigurou-se: apesar de ainda continuar trabalhador, tornouse um estorvo social, sonegador e acobertador de delinquentes.
Para os comerciantes acostumados a invadir as calçadas com suas
mercadorias e a ocupar os tímpanos dos passantes com suas ofertas
gritadas era hora de recuar para ganhar. O Código de Posturas
em debate previa a adequação dos comerciantes a uma rígida
organização do espaço, porém poderiam ter de volta à paisagem a
preponderância de suas vitrines. O ponto crucial para a aprovação
do Código diz respeito à forma como foi arquitetada a retirada
dos camelôs: ao invés de simplesmente proibir a atividade do
camelô, optou-se pela transferência dos trabalhadores para locais
específicos. Tal estratégia foi fundamental para a aprovação do
Código uma vez que se criou uma forma de superação de impasses
e de conflitos. No Legislativo, não houve unanimidade em relação
à transferência, no entanto os que eram contra a retirada imediata
dos camelôs tornaram-se minoria e com pouca força para barrar
tal medida. Para uma parcela dos camelôs, a transferência era tida
como uma boa opção, visto que as condições de trabalho na rua,
apesar do ganho, são por demais precárias. O embate maior ficou
então por conta de como seria feita a transferência, para onde,
quem teria direito, quais seriam os direitos e as obrigações. Estava
germinando a ideia do empreendedor popular.
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Ainda assim, havia muita resistência para a aprovação do
projeto no Legislativo. Somente quando o Executivo percebeu
a importância do Código para dar impulso ao projeto de
revitalização da área central, decididamente o debate ganhou
contornos mais nítidos. Nesse sentido, o então prefeito Fernando
Pimentel, ainda que não tenha atuado diretamente, teve um papel
fundamental para a aprovação do Código:
O Pimentel, o prefeito, de forma muito inteligente, começou
a articular um consenso entre os empresários do comércio
da cidade, foi aí que eu vi que era possível o que o Sávio
não conseguiu na época. Primeiro, que o prefeito não era
o Pimentel, era o Célio; segundo, que talvez o Sávio, por
outras funções, não tivesse tido tempo, deslocou o tempo
dele para outra função e não se preocupou devidamente
com o Código. O Pimentel preocupou-se e conversamos,
ele falou: “olha, se não tivermos o respaldo de lojistas,
associações de comerciários e de comerciantes, nós não
vamos conseguir”. Daí então, em um ano e meio, nós
fomos pra luta.
Já havia uma posição na Câmara de aniquilar com o
meu projeto: que era um projeto elitista, a crise estava
começando, desemprego, FHC pra presidente (eu era
o verdadeiro representante do FHC), acabar com o
emprego, aí vem aquele discurso que a gente já conhece
bem. E fui entrando, nos bastidores a gente conversa
com os vereadores relutantes, eles falam uma coisa com
a gente, chega no microfone, quando põe na galeria
lá, eles vão e criticam [...] E no jogo político eu vi que
o projeto poderia ser engolido como foi o do Sávio.
O César teve um papel importante porque ficou e o
prefeito mais ainda.
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Então o que o prefeito fez? Foi uma estratégia política
genial, ele chamou, dentro do processo, a instituição
mais poderosa que tinha: o Clube de Diretores Lojistas
– CDL. E a Associação Comercial, que ficou assim numa
posição mais de retaguarda, “vou esperar, vou ver o que
dá”. A CDL entrou pra valer, o presidente começou a
fazer reuniões de iniciativas da CDL em cada CDL pra
discutir o Código de Posturas e já colocando claramente
que pra revitalizar o centro, pra garantir o direito de
propriedade de pessoas que lá moram (aposentados,
pessoas de idade...), a degradação e a falta de segurança
não tem condição. Os Sindicatos vestiram a camisa.
Porque o comerciário era prejudicado nas condições
de venda e sabia disso, como que ele ia se dirigir a um
cliente com um camelô na porta do seu estabelecimento
vendendo um produto três vezes mais barato? A CDL
começou a fazer reuniões com esses segmentos pra
discutir vários assuntos do Código; e o setor comercial
de outdoor, de placas, viram que eles mesmos estavam
se autodestruindo. Uma parte ficou com a gente, a outra
não; uma ficou conosco, deu força, chegou à conclusão
que tinha que disciplinar senão ia acabar era com todos
eles [...] (Entrevistado 3 – ex-vereador. Grifo nosso).

A aprovação do Código de Posturas foi possível graças à
articulação entre o Executivo (PT), Legislativo (representado,
entre outros partidos, pelo PSDB), setor privado (CDL) e sindicato
(SESC). Também foi fundamental a produção de uma opinião
consensual acerca da cidade ideal e do problema camelô. Como dito
anteriormente, alguns vereadores, que tinham uma base eleitoral
mais popular, se sentiam constrangidos em votar a proibição
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dos camelôs nas ruas da cidade. Muitos dos seus eleitores eram
trabalhadores informais ou usuários dos serviços dos camelôs.
Outros vereadores, como no caso do Entrevistado 5, entendiam
que o Código de Posturas era necessário, porém representava
um retrocesso em relação às práticas de debate e negociação do
uso do espaço público. As relações de bastidores que marcaram
a criação do Código de Posturas 2003 ocorreram mais na esfera
privada do que na arena pública. Como dito pelo Entrevistado 3,
outros setores foram convocados para se manifestar em relação ao
hipercentro da cidade:
Só que o CDL, como um grande anunciante, já tinha
feito parcerias com os grandes veículos de comunicação
da cidade, que não precisa dizer quais são. O que nós
tínhamos a nosso favor? O grande jornal dos mineiros e a
rádio mais ouvida, que estavam com a gente 24h através
de artigos em jornal, através de editoriais de rádio. E
dentro de uma visão que o público ia ver, mesmo o
cidadão mais humilde, que usava o camelô na compra
de um produto, reconhecia que a cidade não podia ficar
daquele jeito. Ele sabia, nós não tínhamos pesquisa
formalizada disso, mas nós tínhamos a associação do
hipercentro de moradores, tá tudo registrado. Eles não
aguentavam que o centro tava entrando em processo
de degradação, com sujeira, criminalidade, eu via
cenas que o pedestre corria o risco de ser atropelado
porque não podia andar no passeio (Entrevistado 3 –
ex-vereador. Grifo nosso).
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O discurso da degradação do centro da cidade tornou-se
o principal argumento para impulsionar diversos programas
de requalificação urbana, principalmente no que diz respeito
à paisagem da área central. No entanto, diferente de outros
momentos em que se propunha, por meio das leis de posturas, uma
higienização da área central, o Código tem um importante papel na
revalorização dos capitais. Por detrás do discurso da requalificação
e revalorização dos espaços públicos, havia interesses bem distintos,
entre eles o dos comerciantes, que saíram satisfeitos:
Depois que aprovamos tudo, o CDL fez um jantar,
um coquetel, chamou todos os vereadores, fez uma
homenagem a todos os vereadores da Câmara. [...]
Todo mundo saiu feliz e satisfeito com esse problema
dos camelôs. O CDL foi o grande captador de tudo, na
verdade o eixo principal foi o CDL, o Poder Executivo
sinalizou “vai que eu te acompanho”, demonstrou boa
vontade (Entrevistado 3 – ex-vereador. Grifo nosso).

Se, por um lado, houve uma forte articulação entre diversos
grupos para a retirada dos trabalhadores da rua, por outro, a
organização dos camelôs era bastante fragmentada. Havia duas
ou três lideranças, incluindo os toreros, que não foram capazes de
se fazer ouvir e resistir ao processo de retirada das ruas. De uma
forma geral, os movimentos populares encontram dificuldades
para lidar com o poder público e com a máquina estatal (DULCI;
SOMARRIBA, 1995; DOIMO, 1995). Uma das virtudes da
administração da Frente BH Popular na capital mineira, e
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também no caso de Porto Alegre, foi a criação de mecanismos
de participação, que repercutiram positivamente na forma como
o funcionalismo técnico/administrativo passou a lidar com os
movimentos (JESUS, 2004; DIAS, 2002). Em relação ao Orçamento
Participativo, por exemplo, houve mudança desde a forma como
era feita a apresentação do orçamento e a prestação de contas
até a maneira como os técnicos e os engenheiros lidavam com a
população local no momento da implantação das obras. No caso
do Legislativo, os debates de interesse coletivo nem sempre são
plenamente partilhados com os movimentos populares. Quanto
aos camelôs, a participação das lideranças no debate do Código de
Posturas foi tardia e ingênua, no sentido de que os representantes e
representados pouco conheciam dos meandros da burocracia estatal
e das formas de se fazerem acordos, barganhas e reivindicações.
Quando nós começamos a ouvir falar de código de
postura, por que código de postura já vinha uma
discussão antiga. O Código era muito antigo e estava
caduco e tentava-se reformular ele e não conseguia,
por uma questão política parava nas gestões, né. E
nessa última gestão, o Pimentel, prefeito, eles fizeram
a renovação do Código e publicou e sancionou o novo
Código de Postura pra ordenamento do município
de BH. Nessa discussão, quem discutiu mais essa
parte foi o Conselho Municipal de Política Urbana
e o comando e nós não tivemos acesso às discussões
do [...] praticamente na questão de camelô, ambulante
[...] da informalidade quem discutiu mais foi o poder
público [...] e nos isentou de forma até ilegal das
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discussões. Quando nós tivemos acesso à discussão ela
já estava aqui na Câmara para ser votada no primeiro
turno. Aí nós começamos a imprimir uma reação que
já não adiantava, já estava assim praticamente definido
(Entrevistado 10 – ex-camelô).

A sensação de impotência dos camelôs era bem perceptível:
[...] Como o número de camelôs na cidade estava
aumentando muito, inclusive com os autorizados e
licenciados e os que invadiam a praça, os toureiros, né,
que era uma demanda que, na verdade, os toureiros,
os camelôs eram contrários aos toureiros, mesmo que
eles exerciam a mesma atividade, tinham posições
diferente, por que um estava regulamentado e o outro
não. E isso houve debates da sociedade, os meios de
imprensa divulgaram muito essa situação, havia grupos
de camelôs que estavam, eu não estou dizendo se era
formal ou informal, se estava legalizado ou não, mas
estavam envolvidos com algumas coisas erradas na
cidade, existia algumas pessoas que estavam envolvidas
com roubo de pedestre, assédio e uma série de outras
situações. E mesmo assim eles estavam invadindo, os
toreros estavam invadindo as frente de lojas. Aquilo
criou uma conturbação, então o CDL veio, inclusive isso
está todo, essa que eu estou dizendo do CDL foi matéria
da imprensa, saiu no jornal Estado de Minas, saiu no
Hoje em Dia que a CDL estava promovendo a confecção
do código de postura por implantação da cidade.
Algumas categorias foram convidadas para discutir
as questões do código, a minha principalmente. Nós
tivemos aqui debatendo aquela coisa, só tem que aquilo
veio um documento pronto aonde que as audiências
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e os debates, nada contribuiu para inserção dentro do
código, era uma política pronta, já veio pronta. Fizeram
as audiências públicas, nós reclamamos, dissemos
qualquer coisa contra elas, mas não houve modificação
(Entrevistado 11 – ex-camelô).

Além da dificuldade de lidar com a máquina estatal e com
o poder de persuasão dos comerciantes, faltou aos trabalhadores
uma coesão interna em torno dos objetivos comuns. Na verdade,
é preciso pensar se efetivamente havia objetivos comuns e quais
seriam. Tal debate será retomado posteriormente, mas é importante
ressaltar que o deslocamento do debate acerca dos camelôs para
o Legislativo e a solução dada, a transferência para o shopping
popular, foi estrategicamente importante para o Executivo
Municipal evitar um desgaste político. Por outro lado, encerrouse nesse momento todo um debate sobre as possibilidades de
se buscar uma saída para o problema dos camelôs por meio da
economia popular urbana, da economia solidária, assim como de
outras alternativas.
O Código de Posturas aprovado em 2003, em conjunto com
os diversos programas de revitalização, altera consideravelmente
a paisagem da área central da cidade. O texto do Código deixa,
desde o princípio, bem clara a sua função:
Art. 1º - Este Código contém as posturas destinadas a
promover a harmonia e o equilíbrio no espaço urbano
por meio do disciplinamento dos comportamentos, das
condutas e dos procedimentos dos cidadãos no Município
de Belo Horizonte.
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Art. 2º - As posturas de que trata o art. 1º regulam:
I - as operações de construção, conservação e
manutenção e o uso do logradouro público;
II - as operações de construção, conservação e
manutenção e o uso da propriedade pública ou
particular, quando tais operações e uso afetarem o
interesse público;
III - o uso do espaço aéreo e do subsolo.
Inciso III, acrescentado pela Lei nº 9.845, de 8/4/2010
(Art. 1º)
§ 1º - Para os fins deste Código, entende-se por
logradouro público:
I - o conjunto formado pelo passeio e pela via pública,
no caso da avenida, rua e alameda;
II - a passagem de uso exclusivo de pedestre e,
excepcionalmente, de ciclista;
III - a praça;
IV - o quarteirão fechado.
§ 2º - Entende-se por via pública o conjunto formado
pela pista de rolamento e pelo acostamento e, se
existentes, pelas faixas de estacionamento, ilha e
canteiro central.
Art. 3º - (VETADO)
Art. 4º - O uso do logradouro público é facultado a todos
e o acesso a ele é livre, respeitadas as regras deste Código
e de seu regulamento.
Art. 5º - As operações de construção, conservação
e manutenção e o uso da propriedade pública ou
particular afetarão o interesse público quando
interferirem em direito do consumidor ou em questão
ambiental, sanitária, de segurança, de trânsito, estética
ou cultural do Município.
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Art. 6º - Dependerá de prévio licenciamento a realização
das operações e dos usos previstos nos incisos do caput
do art. 2º, conforme exigência expressa que neste
Código se fizer acerca de cada caso.
Art. 6º-A - É vedada a colocação de qualquer elemento
que obstrua, total ou parcialmente, o logradouro
público, exceto o mobiliário urbano que atenda às
disposições desta Lei.
Art. 6º - A acrescentado pela Lei nº 9.845, de 8/4/2010
(Art. 2º)
Art. 7º - O regulamento deste Código disporá sobre
o processo de licenciamento, sobre o documento
que poderá dele resultar e sobre as regras para o
cancelamento do documento expedido (PBH, 2009,
grifo nosso).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pretensão de promover harmonia e equilíbrio do espaço
urbano, por meio do disciplinamento das condutas, soa bem
diferente de promover a diversidade dos usos do espaço público. O
disciplinamento dos corpos (FOUCAULT, 1993) no espaço urbano
ainda é uma utopia contida no Código de Posturas 2003. Apesar
das recorrentes tentativas de impor um espaço disciplinado, a todo
momento se vê emergirem movimentos contrários, ou contra-usos
(LEITE, 2004). Se, por um lado, a administração da Frente BH
Popular propôs implementar um planejamento urbano crítico, por
outro, percebeu-se mais uma inflexão a partir da administração
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Pimentel, com o retorno de mecanismos de dominação e de
produção de consenso, tradicionalmente utilizados pela burocracia
estatal. Nesse sentido, é preciso ter em conta que não se deve
cair na armadilha do otimismo da inteligência, que não leva em
consideração o pessimismo da vontade. Ou seja, não adianta
pensar e formular propostas bem intencionadas, mecanismos
institucionais sofisticados e supostamente democráticos sem
levar em conta aspectos da cultura política e da vontade popular.
A formulação do Código de Posturas passou pelas boas intenções
do corpo técnico, porém foi formatado tendo em vista interesses
de grupos dominantes. O Código aprovado apresenta, no início,
uma idealização do espaço público, esquecendo os velhos e sempre
atuais ensinamentos de Maquiavel:
Muitos foram os que conceberam repúblicas e
principados que jamais foram vistos ou reconhecidos
como tais. Há, porém, uma tão grande distância entre
o modo como se vive e o modo como se deveria viver,
que aquele que em detrimento do que se faz privilegia
o que se deveria fazer mais aprende a cair em desgraça
que a preservar a sua própria pessoa. Ora, um homem
que de profissão queira fazer-se permanentemente bom
não poderá evitar a sua ruína, cercado de tantos que
bons não são (MAQUIAVEL, 1998, p. 87).

O espaço urbano é, na verdade, espaço de conflito, lugar
de encontros e confrontos, afirmação e sujeição. Mais uma vez
recorrendo a Maquiavel, o que importa ao governante é manter
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os conflitos em um patamar de civilidade, de tal forma que não se
estabeleça o caos. O poder público tem como função primordial
impor uma estabilidade para que as relações sociais (conflituosas ou
não) mantenham sua dinâmica no espaço. O Código de Posturas foi,
efetivamente, importante para se estabelecer um ordenamento do
espaço urbano belo-horizontino, especialmente na área central. No
entanto, O Príncipe não é um texto que objetiva justificar a tirania:
para o autor, o conflito era fonte de vigor da república. No caso de
Belo Horizonte, parece que as ações do poder público municipal
procuraram, em certa medida, suprimir o conflito.
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capítulo 6

AS “DUALIDADES URBANAS”:
DA SEGREGAÇÃO À GENTRIFICAÇÃO
Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros

INTRODUÇÃO

T

rataremos, neste capítulo, das características gerais e das
funcionalidades da estrutura espacial do ambiente construído,
denominadas de externalidades, que desencadeiam efeitos, os
quais podem ser tanto positivos como negativos, ligados: à relação
de vizinhança, à distinção social, à distribuição desigual dos
equipamentos, às infraestruturas e aos serviços, à acessibilidade
e proximidade. Cada um desses efeitos constitui consequências
duais de valorização e expulsão, gerando um desenvolvimento
geográfico desigual que se reflete na geografia de cada área. Esses
efeitos agregam-se em sinergias urbanas associadas à produção
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do espaço urbano. Ocorre sinergia quando “o resultado do efeito
final é maior do que a soma dos efeitos individuais” (GAFFNEY,
1969, p. 246).
As sinergias geram resultados que não são necessariamente
premeditados por quem os produz e, muito menos, por quem os
recebe. Sinergia urbana é um termo presente nas obras de Gaffney
(1969), Smolka (1979), Abramo (1995) e Rodrigues (1999) – para
citar apenas autores já referenciados na tese. Dentre os autores
citados, Gaffney (1977) foi o que buscou elucidar de forma mais
sistemática como ocorrem as sinergias urbanas, tentando tirar
o termo, nas palavras dele, da “caixa preta” e da “caixa vazia”. A
visão defendida pelo autor é a promoção de sinergias positivas,
na compensação de gastos e de vantagens, quais sejam: acesso
a recursos importantes – tanto pelos moradores quanto pelos
visitantes; divisão de custos comuns; acesso a maior leque de
escolhas; promoção de flexibilidade e de acessibilidade; estímulo
criativo; entre outros. As sinergias que tratamos aqui são as
relacionadas com as valorizações que ocorrem no espaço urbano,
decorrentes de ações tanto públicas quanto privadas. Essas ações,
apesar de proporcionarem ganhos individuais, são muito mais
significativas no âmbito coletivo do que ao nível de um único
proprietário de terra. Por vezes, as sinergias podem passar a
impressão de que são frutos do acaso; o que, necessariamente,
não são. As ações do planejamento governamental das políticas
urbanas possuem forte interferência nas valorizações e nos efeitos
das externalidades.
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Smolka (1979, p. 6) destaca que essas sinergias atuam em
efeito cascata: “a cada utilização de um terreno, alteram-se as
características de todos os outros terrenos – afetando, assim, o
próprio preço do lote em questão”. A propriedade passa a ser não
apenas a casa, mas uma extensão do solo urbano, sendo, em alguns
casos, o preço do solo (enquanto acesso às benfeitorias) de maior
valor do que o da edificação. Desse modo, acrescentaremos novos
elementos conceituais que possibilitem entender a produção do
espaço residencial. Cabe sempre o questionamento de “Como”
e “Por que” duas unidades habitacionais possuem público
(demanda) e acesso diferenciados.
É imprescindível relembrar que: “uma unidade habitacional é
um valor de uso complexo, articulado no espaço com um conjunto
de valores de uso simples (construções, vias férreas, rodovias,
equipamentos coletivos)” (TOPALOV, 1979, p. 69). Portanto, a
unidade habitacional, como componente principal do espaço
residencial, está no seio dos processos socioespaciais.
Começaremos, pois, com a exposição da relação externalidade
versus valorização do espaço. Em seguida, veremos como esses
processos estão relacionados com o desenvolvimento geográfico
desigual, acarretando outros processos. Por fim, focaremos
os processos socioespaciais da segregação e da gentrificação
residencial – apresentados aqui como produtos da produção e
reprodução do espaço urbano.
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OS EFEITOS DAS EXTERNALIDADES
NA VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS
A estrutura espacial do ambiente construído contribui
para a valorização dos imóveis. As características gerais
e as funcionalidades dessa estrutura são denominadas de
externalidades. Smolka (1979) associa as externalidades com as
“vantagens locacionais” – modificações no ambiente construído
(produzidas pelos investimentos públicos e privados) – que se
refletem nos lotes urbanos.
Harvey (2013) ressalva que essas vantagens locacionais são
fruto da ação humana, ou seja, há uma produção social dessas
vantagens. As relações espaciais podem ser criadas pela ação do
próprio capital, “particularmente, mediante o investimento em
transportes e comunicações” (HARVEY, 2013, p. 440).
Como já mencionamos, nem toda externalidade é positiva. A
ambivalência da externalidade está presente em pontos positivos
e negativos, podendo ocorrer um e/ou outro, “no caso de um
aeroporto, [acontecem] as duas coisas (desde que o aeroporto
seja um estorvo do ponto de vista da poluição e barulho próximo,
mas traz importantes benefícios de emprego e movimento)”
(HARVEY, 1980, p. 48).
As externalidades determinam o quanto a localização é um
componente fundamental de um terreno. No caso dos terrenos
urbanos, a localização é mais importante do que o terreno em si
(LOW-BEER, 1983). A edificação, propriamente dita, não possui
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no espaço urbano uma valorização significativa em relação ao terreno, sobressaindo a localização, que corresponde ao acesso às benfeitorias realizadas no e nas proximidades deste. (SINGER, 1979).
O proprietário aufere rendas em função da disputa que
se estabelece pelo seu terreno – ou seja, da demanda – e das
condições postas na cidade e no seu entorno: “o preço de um lote
de terreno é, em larga medida, fixado externamente a ele, isto é:
pelas atividades realizadas noutros terrenos; e pelas características
das atividades que competem por seu uso” (SMOLKA, 1979, p. 6,
grifo do autor).
Dessa maneira, ao consumir a habitação, o morador não
usufrui apenas da habitação, mas, também, de suas externalidades.
Entretanto, no setor residencial, principalmente, o processo
de “criação de condições mais vantajosas ocorre de forma
excludente. Certas vantagens criadas não são generalizáveis, em
razão do elemento monopolista” (SMOLKA, 1979, p. 19). O que
significa que nem todos terão acesso a certos investimentos na
cidade. Reforçamos que o fator localização não interfere, de forma
significativa, nos custos da produção, mas possui importância
decisiva no consumo: “pois ela possibilitará ao ocupante maior
ou menor, melhor ou pior acesso a uma série de valores de uso
urbano” (RIBEIRO, 1986, p. 49). A localização faz com que
se compre não apenas a “habitação”, mas um ticket de acesso à
cidade (RIBEIRO, 1997). A propriedade da terra, chancelada
pelo poder de compra, funciona como um processo de seleção
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para o acesso às melhores localizações na cidade17 – “um critério
básico na análise da estrutura de usos do solo urbano: ocupa uma
determinada localização o usuário que pode pagar mais por ela”
(CUNHA; SMOLKA, 1980, p. 37).
Harvey (1980) explica que esse é, em grande medida, um
processo econômico. Para compreendê-lo é possível comparálo à disputa por ingressos (que, necessariamente, têm número
limitado) em um teatro. Ele escreve:
No mercado de moradia, com um estoque de
moradia fixo, o processo é análogo a ocupar assentos
sequencialmente num teatro vazio. O primeiro que
entra tem n escolhas; o segundo tem n-1 etc., com o
último não tendo nenhuma escolha. Se o que entra
assim o faz de acordo com seu poder de compra então
os que têm dinheiro têm mais chances, enquanto os
mais pobres pegam o que sobrou, depois de todos terem
exercido a escolha (HARVEY, 1980, p. 144).

Na teoria da cidade como um teatro18, em que cada lote urbano
é uma poltrona, há três cenários a serem explorados: 1º O em que
não há custo para o ingresso, nesse caso as poltronas são ocupadas
de acordo com a entrada, “o primeiro que entra tem n escolhas; o
segundo tem n-1 etc., com o último não tendo nenhuma escolha”
(HARVEY, 1980, p. 144); 2º O que em que há custo de ingresso,
onde a ocupação ocorre em função do poder de compra e onde,
17
Para compreensão desse fenômeno nas metrópoles brasileiras ver
Villaça (1996; 1997).
18
Devo essa referência ao Professor Márcio M. Valença.
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portanto, somente ingressarão aqueles que dispõem dos recursos
necessários, eliminando os que não possuem o poder de compra;
e o 3º O cenário em que os preços dos assentos são diferenciados.
Nesse caso, a ocupação também ocorre em função do poder de
compra (e do desejo de quem tem mais em pagar pelas melhores
localizações). O último cenário é ilustrado na imagem a seguir:
Imagem 1 – Os preços atribuídos por cada localização no teatro

Fonte: Elaborado pela autora (com base em esquema de Márcio M. Valença).

A Imagem 1 traça uma simulação dos preços auferidos por
cada poltrona a partir da sua localização (1ª fila, 2ª fila...). De acordo
com o exemplo proposto por Harvey (1980), o primeiro a entrar irá
ocupar a poltrona que ele desejar e estiver capaz de pagar. À medida
que o teatro vai lotando, tem-se a diminuição das opções de escolha,
principalmente para os que dispõem de menos dinheiro e que não
têm capacidade de pagar um valor mais elevado. Se os seis primeiros
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que entrarem no teatro só estiverem dispostos a pagar R$ 15,00, as
poltronas da 5ª fila não estarão disponíveis para a pessoa que entrar
em seguida e não tiver mais que R$ 15,00 para pagar. Se não houver
compradores aptos e desejosos a ocupar a 1ª fila, essa ficará vazia,
mesmo que muitos (que desejam, mas não podem pagar) queiram
entrar no teatro. Estes três cenários podem, no entanto, aparecer
de forma isolada ou conjunta. Por exemplo, partimos do princípio
que os assentos têm preços diferenciados em função da localização
(dependendo do valor de compra), quem chegar primeiro também
tem n escolhas e o próximo (mesmo que tenha capacidade de
compra para comprar o primeiro lugar já ocupado por alguém)
terá n-1. E isso é interessante, pois complexifica e multiplica as
combinações possíveis.
Nas palavras de Smolka (1979), para as camadas de menor
poder aquisitivo sobram, apenas, os espaços residuais – o resto
que não é consumido por quem possui maior poder de compra.
A escolha de onde morar, para aqueles, passa a ser uma decisão
reprimida.
De fato, o que possui maior poder de compra decide onde
vai morar e próximo a quem vai morar. Decorre, assim, outro
efeito, a “vizinhança”: “muitas das disputas que ocorrem referemse às externalidades [...] e cada proprietário está, portanto, muito
interessado em assegurar que a vizinhança em conjunto seja
bem conservada” (HARVEY, 2013). Nessa lógica a casa e, mais
do que isso, o bairro19 de residência entram no conjunto de bens
19
Salgueiro (1999) utiliza o termo “bairro” em sinônimo à área
habitacional, e não como divisão administrativa, como é o caso de muitas
cidades brasileiras.
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que oferecem reconhecimento. “A homogeneidade social dos
bairros e a sua defesa dos intrusos podem radicar em razões
culturais e sociais, mas adquire rapidamente uma tradução
econômica em termos de valorização ou desvalorização do solo”
(SALGUEIRO, 1999, p. 225). Abramo (2007) defende, inclusive,
que essa vizinhança – que ele denomina de externalidade social
– é o fator preponderante nas escolhas das localizações das
residências, contrapondo às explicações pautadas numa divisão
social e econômica do espaço. Acreditamos que uma lógica não
anula a outra. Há um limite possível nas eleições de prioridades
que viabiliza localizar-se em um ou outro lugar da cidade – a
depender do que Abramo (2007) considera de um investimento
de interações culturais. As famílias de rendas intermediárias são
as que podem desfrutar do leque de viabilidade desses translados.
Outro ponto a ser observado é a distribuição desigual dos
equipamentos, infraestruturas e serviços. Para Botelho (2008),
tende a haver uma concentração de infraestruturas, de equipamentos coletivos públicos e privados no “espaço das camadas
superiores [...], concentração espontânea dos serviços requeridos por uma clientela altamente solvente em termos monetários”
(BOTELHO, 2008, p. 28, grifo do autor). Isso ocasiona uma hierarquização dos espaços, tanto a nível econômico (dado o jogo
de preços) quanto a simbólico20, pois “a especificidade do espaço
das camadas superiores é signo de distinção social, participa do
20
Sobre o espaço social e o espaço simbólico ver: BOURDIEU, Pierre.
Razões práticas: Sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996. Entre outras
obras desse autor.
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sistema de expressão e de reiteração simbólica da hierarquia das
situações de classe” (BOTELHO, 2008, p. 29). Tem-se uma exclusão mútua das camadas superiores e populares no espaço urbano
(BOTELHO, 2008).
Essa relação – entre poder aquisitivo e acesso a bens e
serviços – possui no espaço urbano outros elementos a serem
desvendados. O que está em jogo não é uma mercadoria que
se consome individualmente e onde se queira. A localização da
habitação interfere, ainda, na acessibilidade e na proximidade. A
distinção para o uso desses dois termos é apresentada por Harvey
(1980, p. 45): “Acessibilidade a oportunidades de emprego,
recursos e serviços de bem-estar pode ser obtida somente por um
preço, e esse preço é, geralmente, igualado ao custo de superar
distâncias, de usar o tempo etc.”. A proximidade remete aos “efeitos
de estar junto de algumas pessoas sem fazer disso qualquer uso
direto” (HARVEY, 1980, p. 45). A acessibilidade pode então ser
colocada como algo positivo, mas que também tem um preço a
ser pago. Portanto, o estar próximo não tem a mesma conotação
do acessível.
Como exemplo das mudanças nessas relações de acessibilidade
e de proximidade, temos as privatizações de espaços de uso
coletivo, incluindo jardins e parques. Outro exemplo que ajuda
a compreender a diferença entre acessibilidade e proximidade é
a possibilidade de deslocar-se de um ponto a outro. Nem sempre
o estar próximo significa ter o acesso viário, o transporte público
ou a segurança do percurso. Pode haver áreas próximas que não
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estão conectadas, mas que possuem conexões com outras áreas
mais distantes. Por vezes, a dimensão espacial do próximo e do
distante é medido pelos acessos que se tem, e não pelas distâncias
geográficas reais – a medida em linha reta. Os investimentos
em transportes públicos, em vias de acesso, em serviços e em
comércios tendem a serem orientados a partir das centralidades
estabelecidas, disto decorrem as várias implicações em torno da
periferização das áreas.
A interface imposta pela localização, com seus efeitos de
externalidade, revela que a produção do espaço residencial, na
lógica capitalista, é desigual e excludente, abrigando, seletivamente,
ricos e pobres (VALENÇA, 2006). Há um desenvolvimento com
investimentos que não equipara os espaços, antes reproduz as
diferenças. Fenômeno esse, que não é aleatório, faz parte de um
processo denominado de “desenvolvimento geográfico desigual”,
que abordaremos em seguida.

O DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL21
A teoria do desenvolvimento geográfico desigual (DGD) está
presente em diversas obras de David Harvey (2006; 2011; 2013),
em que busca compreender a relação geográfica existente face às
desigualdades econômicas do capitalismo: “a organização geográfica
21
Essa discussão foi inicialmente apresentada em Medeiros (2013).
“Política Habitacional e Segregação: o Estado reproduzindo as ações do mercado”.
Revista CEGOT.
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do capitalismo internaliza as contradições dentro da forma de valor.
É isso que quer dizer o conceito do inevitável desenvolvimento
desigual do capitalismo” (HARVEY, 2013, p. 528).
Na construção dessa teoria, Harvey preocupa-se,
principalmente, em entender como os capitalistas e seus agentes
transformam o espaço e as relações espaciais. A teoria do
desenvolvimento geográfico desigual acrescenta à discussão
marxista novos componentes para entender a luta de classes: a luta
pelo espaço e as desigualdades inerentes à produção do espaço.
Na produção do espaço, “o que nos foi dado pela natureza há
muito tempo foi substituído pelo que foi construído pelo homem.
A geografia do capitalismo é cada vez mais autoproduzida”
(HARVEY, 2011, p. 120). Há uma produção capitalista do espaço e
uma luta pelo espaço, que ocorrem em diferentes escalas (SMITH,
1996). São abordados nesse capítulo a escala intraurbana e o
modo como o DGD se manifesta nos processos de segregação e
gentrificação nas cidades.
A primeira ponte que se estabelece entre esses processos
residenciais e a teoria do DGD encontra-se no papel que a produção
da moradia exerce na acumulação do capital. “A construção de
espaços, bem como a criação de uma morada segura chamada
casa e lar, tem um impacto tanto na terra quanto na acumulação
do capital, e a produção de tais lugares se torna um grande veículo
para a produção e absorção do excedente” (HARVEY, 2011, p. 122).
Para Harvey, “as diferenciações geográficas com frequência
parecem ser o que elas realmente não são: meros residuais
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históricos em vez de aspectos ativamente reconstituídos dentro do
modo de produção capitalista” (HARVEY, 2013, p. 527). Os dois
processos socioespaciais que tratamos – segregação e gentrificação
– demonstram como as dinâmicas urbanas produzem processos
que parecem distantes, mas que estão lado a lado.
Façamos, a seguir, uma apreensão dos conceitos de forma
individual, entendendo como nascem as suas discussões e
como elas se apropriam ao longo do tempo.. Para mais a frente,
no apanhado geral, retomaremos essa conexão não casual.
Comecemos por tratar da segregação, partindo da origem do
conceito – com a ecologia humana – à sua utilização sob a ótica
da urbanização capitalista da cidade.

SEGREGAÇÃO: PARA O POBRE O ABANDONO
O conceito de segregação começou a ser utilizado nos anos
1950, pela denominada escola de Chicago, cujos princípios viam
a cidade como um organismo vivo, uma ecologia humana, similar
aos outros seres vivos: uma visão organicista. A ideia defendida
era que: “gostos e conveniência pessoais, interesses vocacionais
e econômicos tendem infalivelmente a segregar e, assim, a
classificar as populações das grandes cidades” (PARKER, 1967, p.
5, tradução nossa).
Nos anos 1970, os estudos sobre segregação, pela ótica
da urbanização capitalista, revelaram que, mais do que gostos
e interesses vocacionais individuais, há outros elementos a
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serem abordados. Para os autores que trabalham com essa
ótica, o processo de segregação apresenta-se de duas formas:
voluntariamente – quando se tem condições de optar por onde se
localizar na cidade – e involuntariamente – quando as condições
do mercado impõem, via preço da terra ou via políticas adotadas
(expropriação e classificação do uso do solo), o acesso diferenciado,
não permitindo que os que detêm menos recursos ocupem uma
determinada área da cidade. Sendo este um processo dialético, a
segregação voluntária tende a gerar a segregação involuntária, pois
os que detêm maior poder aquisitivo, ao privilegiar determinadas
áreas da cidade, acabam por determinar também as áreas que
serão menos valorizadas no mercado e, por conseguinte, ocupadas
pela população de menor poder aquisitivo (VILLAÇA, 2001).
Esse processo remete a teoria da cidade como teatro (HARVEY,
1980), abordada anteriormente em “o efeito das externalidades na
valorização dos espaços urbanos”.
Marcuse (2004) é outro autor que contribui para diferenciar
a segregação voluntária da involuntária. Para ele, as origens dos
aglomerados e das segregações ocorrem por divisões: culturais,
por papel funcional e por diferença no status hierárquico. Essas
divisões sofrem influência de diversos fatores e são conflitantes
e complementares ao mesmo tempo. Enquanto as primeiras
divisões (culturais e funcionais) são voluntárias; a última (por
status) não é. “Nenhum grupo deseja um status inferior, ele lhe é
imposto” (MARCUSE, 2004, p. 28).
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Lefebvre (2006, p. 94) elaborou uma distinção ainda maior para
segregação, dividindo-a em três aspectos: “ora simultâneos, ora
sucessivos: espontâneo (proveniente das rendas e das ideologias) –
voluntário (estabelecendo espaços separados) – programado (sob
o pretexto de arrumação e de planos)”. Especificamente sobre a
segregação programada, vemos que “na representação urbanística,
o termo zoning [zoneamento] já implica separação, segregação,
isolamento nos guetos arranjados. O fato torna-se racionalidade
no projeto” (LEFEBVRE, 2006, p. 99). A segregação involuntária,
em Lefebvre (2006), está presente tanto na segregação espontânea
quanto na segregação programada. É involuntária para o “agente
passivo” do processo.
Destacamos na segregação programada a atuação do
Estado. Marcuse (2004) argumenta que o Estado, por meio das
regulamentações e das ações sobre o espaço, tem o poder de
desencadear a segregação. Essa ação pode ocorrer por intermédio
da política urbana; do ritmo de provisão de infraestrutura; dos
programas públicos de habitação; da construção de rodovias e
de outros meios. Marcuse (2004, p. 30) reforça: “se em qualquer
sociedade houver segregação ela ocorrerá com a sanção tácita,
quando não explícita, por parte do Estado”.
A intervenção do Estado e a sua contribuição para o processo
de segregação são o eixo principal da nossa análise, uma vez que o
processo estudado é também desencadeado pela dinâmica de uma
política habitacional, proposta pelo Estado e operacionalizada
pelo mercado. Marcuse (2004), por exemplo, é taxativo ao afirmar
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que o Estado tanto pode fortalecer a segregação quanto acabar
com esse processo.
Villaça (1997), destacando em sua análise o caso brasileiro,
denuncia a relação da classe dominante (“classes de alta
renda”) com o Estado. Para ele, a classe dominante controla
as ações do Estado na produção do espaço por meio de três
processos. Primeiro, as localizações das infraestruturas urbanas,
principalmente do sistema viário, que “priorizam cada vez mais
sistemas viários voltados para o automóvel e/ou atendendo a
região onde se concentram aquelas classes [classe dominante]”
(VILLAÇA, 1997, p. 9). Segundo, a localização dos aparelhos do
Estado (por exemplo, os centros administrativos). E, por último,
a legislação urbanística, que “visa predominantemente atender
os requisitos urbanísticos – tamanhos dos lotes, recuos, uso e
até mesmo os códigos de obras – desejados e viáveis pelas e para
as camadas de mais alta renda” (VILLAÇA, 1997, p. 9). O autor
defende, também, que “através da segregação a classe dominante
controla a produção e o consumo do espaço urbano, sujeitando-o
aos seus interesses” (VILLAÇA, 1997, p. 7).
Em outro estudo, Villaça (2001) reforça essa relação de
dominação do espaço pelas camadas de alta renda. As classes de alta
renda, e não, efetivamente, os promotores imobiliários, são quem
determinam a direção de crescimento da cidade. As afirmações de
Villaça (1996; 1997) denunciam uma estrutura legislativa brasileira
em prol de classes dominantes que detém maiores rendimentos na
cidade. Alguns pontos dessa análise merecem atualizações Alguns
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pontos dessa análise merecem atualizações: por exemplo, o autor
não contemplou – dada a datação do trabalho – a nova ordem
jurídico-urbanística que é o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de
2001), não que este tenha solucionado os problemas urbanos, mas
deve-se reconhecer o avanço do marco jurídico, ao mesmo tempo
em que se reconhece que muita coisa ainda passa pela questão
política e pela capacidade de mobilização da sociedade civil
(MARICATO; FERREIRA, 2002).
Tanto Villaça (2001; 1997) como Maricato e Ferreira (2002)
e outros autores dividem essa luta pelo espaço urbano a partir
de classes. No entanto, no contexto da cidade contemporânea, a
dinâmica de produção da cidade distancia-se de uma produção para
um coletivo de classes e passa a ser desencadeada por influências
diversas, estando as classes, portanto, longe de corresponder a um
grupo homogêneo em termos de interesses e de poder. Além de
que sai da escala local dos citadinos e ganha, em certa medida, a
interferência da escala global – com a mundialização do capital.
No ápice da apropriação das riquezas dessa produção estão
as elites (nos moldes antigos e novos). No extremo, os incluídos
perifericamente. E quem é o meio termo? Como procedem nas suas
escolhas de localização? Qual a interferência que estes possuem
na dinâmica da produção do espaço residencial? A categoria de
rendas intermediárias não costuma ser contemplada nos estudos
que tratam da segregação. Para Preteceille (2004), essas abordagens
com as categorias intermediárias são contribuições ainda maiores
ao estudo dos processos de segregação, que raramente consideram
a localização residencial dessas categorias.
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A visão de que a “ótica capitalista” é domínio, exclusivo, dos
grandes investidores torna a leitura do processo dicotômica: de um
lado o explorador (quem detém os recursos), de outro o explorado
(o pobre desapropriado). Essa luta é real, mas não é única. Outras
batalhas são travadas, desde o nível individual, de domínio e
usufruto dos melhores espaços da cidade. Este é o motor da
segregação residencial: “a apropriação das melhores localizações
residenciais pelas categorias com maiores rendimentos, a qual
determina preços fundiários e imobiliários excludentes para as
categorias com rendimentos inferiores” (ALVES, 2010, p. 50).
Para não cairmos na subjetividade de quais espaços
são melhores ou piores, detenhamos na disponibilidade de
equipamentos e de serviços para qualificar esses espaços. É
importante entender como ocorre a distribuição dos recursos,
privilegiando uns em detrimento de outros. Por um lado, esse
privilégio acontece pela iniciativa privada (comércio, serviços de
saúde, de educação, lazer e outros), que atua, somente, onde há
demanda solvável. Por outro cabe ao Estado o papel de equiparar os
investimentos no espaço urbano, propondo um desenvolvimento
geográfico igualitário. Os estudos, que contemplam as áreas
carentes e segregadas, apontam para uma frequência de abandono
do poder público na provisão desses equipamentos. Lojikine
(1981) e Villaça (2001) atrelam essa “falha” à aliança do Estado
com a classe dominante, aliança estabelecida por proporcionar a
valorização de áreas potenciais para a capitalização de renda por
essas classes. Valença (2014) defende que o Estado, na verdade, age
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com a mesma lógica do mercado, reproduzindo as mesmas ações
na escolha das localizações para os seus investimentos – tenhamos
como exemplo a localização dos centros administrativos.
O estudo da ação do Estado na política habitacional é
fundamental para entender o conceito de segregação (SALAS;
CASTRO, 1993). As opções de regulamentação, financiamento
e execução da política refletem nos processos de segregação da
cidade. No caso empírico contemplado nessa tese, abordaremos
uma política habitacional com direcionamento para aquisição
de casa própria, executada a partir da divisão por rendimentos.
As segregações (usamos no plural por ser tratarem de formas
diferentes de expressão) deram-se tanto geograficamente –
localizações distantes – quanto socialmente – ao dividir a execução
por rendimento, tendeu-se a homogeneizar, ou a aproximar, por
categorias profissionais.
Cabe a ressalva de que o conceito de segregação nem sempre
é posto com negativo. Há quem defenda a premissa de que as
pessoas vivem bem entre os iguais (SALAS; CASTRO, 1993) e de
que o Mixité (mistura) – outra face da moeda – pode ser utilizado
não para resolver os problemas de segregação das minorias, mas
para desmobilizar politicamente os grupos homogêneos (LE
GUIRRIEC, 2008).
Defendemos que o problema da segregação reside, para
além, na divisão da cidade entre grupos sociais. Pesa, ainda mais,
o acesso desigual à cidade e às suas benfeitorias. A segregação
é o reflexo de uma cidade desigual (ver, entre outros, ALVES,
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2010). Essa é a problemática! De forma evidente, as áreas pobres
e segregadas sofrem constantemente o “abandono” das iniciativas
públicas e privadas e, paradoxalmente, quando são alvos de
investimentos que qualificam seu espaço (que as beneficiam),
passam a desencadear outro processo: a gentrificação. Essas são
afirmações similares às levantadas por Marcuse (1985). O autor
indica que, muitas vezes, o fenômeno da gentrificação não ocorre
longe do abandono: dá-se muito próximo ao virar da esquina. O
autor formula a ideia de dois campos, “abandono” e “gentrificação”,
mutuamente relacionados um ao outro, em que cada um é parte
de um padrão único e acentua o outro. Reforça-se, assim, que o
“desenvolvimento” de uma área que desencadeia a gentrificação
é corresponsável pela segregação que procede em outra área, ou
seja, que procede do desenvolvimento geográfico desigual.
O que não podemos perder de vista é que esse processo
não ocorre na dicotomia rico versus pobre. Ao compreender o
processo pela ótica da produção capitalista da cidade, inserimos
nessa discussão os vários grupos que atuam na produção e no
consumo da cidade. Portanto, tratemos, a seguir, do processo
de gentrificação, que tem sua elaboração conceitual a partir
de um fenômeno de retomada aos centros históricos, antes
“abandonados”. Em avanço a essas formulações, abordaremos as
“novas leituras” do conceito de gentrificação.
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GENTRIFICAÇÃO: VALORIZAÇÃO E EXPULSÃO
A gentrificação ganhou amplitude como objeto de estudo
ao contemplar o fenômeno relacionado às novas dinâmicas
econômicas e sociais que se instauraram nas cidades, em espaços
anteriormente abandonados (não necessariamente desabitadas,
mas fora dos interesses dos grandes imobiliários) ou em declínio e
que passaram a ser alvo de uma nova população (MENDES, 2006).
O conceito de gentrificação foi utilizado pela primeira vez na
década de 1960, por Ruth Glass (apud SMITH, 2006), descrevendo
o processo em que a população de Londres, que morava no
subúrbio, volta a se interessar pelas áreas centrais. A proposição
levantada era de um movimento espontâneo, de admiração pelas
áreas centrais.
Nos anos 1980, os estudos teóricos de Smith (1987, entre
outros) definem algumas características desse fenômeno. Crítico
à Glass, Smith (2006) diz que a explicação da autora é “quase
uma poesia”. E, nesse período, ele aborda a gentrificação como
um fenômeno ligado fortemente à economia do terceiro setor
(majoritariamente cultural e de serviços).
As discussões em torno das proposições teóricas e das
utilizações empíricas fundamentaram o debate acadêmico acerca
da gentrificação nas cidades americanas e inglesas (realizado por
Smith) e canadenses (realizado por Ley). As críticas de Smith
tiveram um direcionamento especial para os estudos empíricos
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de Ley22 (1987), que elaborou alguns índices de correlação
para compreender o processo de gentrificação, sem focar
necessariamente o mercado. O autor critica o uso do conceito
de gentrificação, visualizado apenas sob a ótica da mudança de
morador com perfil sócio-ocupacional mais elevado, desagregado
dos processos econômicos de mercado.
Smith (1987), no início das suas formulações sobre a teoria
da gentrificação, defende que a gentrificação tem uma correlação
com um rent gap – uma renda potencial não explorada. Smith
(1987, p. 462, tradução nossa, grifo do autor) define como: “a
diferença entre a renda realmente capitalizada de um lote de (valor
da terra), dado seu uso atual, e a renda potencial da terra que pode
ser adquirida em um uso ‘maior e melhor’”. Para o autor, a rent gap
ocorre em áreas com renda capitalizada, isto é, que passaram por
um ciclo de desvalorização. A revalorização da área ocorre por
meio da reabilitação de estruturas, com remodelação completa ou
transformações dos usos existentes.
Ainda nos anos 1980, surgem novas proposições para os
estudos da gentrificação. Hamnett (1991), por exemplo, não aceita
a visão ortodoxa de mercado defendida por Smith, alegando que
para esse autor “os gentrifies são meros escravos do capital” (p.
179, tradução nossa). O autor faz o exercício de reconhecer os
pontos altos e baixos da análise de Smith. Indica como positivo
a contribuição ao entendimento dos ciclos de investimento e
22
A crítica de Smith e a réplica de Ley estão disponíveis no número
77(3) da Annals of the Association of American Geographers, 1987.
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desinvestimento no meio ambiente construído (agregada ao
rent gap). Como negativo, a limitação de alguns aspectos da
gentrificação, principalmente quando transpostos da teoria para a
empiria. Hamnett (1991) sai em defesa dos aspectos relacionados
às preferências, às mudanças na estrutura ocupacional,
demográfica e de comportamento. Para o autor, o gentrifier (o
agente da gentrificação) é mais importante do que a gentrificação
em si, uma vez que “gentrificação sem gentrifier não existe” (p.
182, tradução nossa). Hamnett (2000) associa o processo de
gentrificação às mudanças ocorridas pós-industrialização, em
que há transformações estruturais, ocupacionais e culturais. Para
o autor, muitas dessas transformações se deram em função da
mulher. A questão de gênero ganha notoriedade com o aumento
de famílias lideradas por mulheres: “elas são parte integrante do
processo de transição de uma sociedade industrial dominada
por homens para uma sociedade pós-industrial mais feminina”
(HAMNETT, 2000, p. 337, tradução nossa).
Nos anos 1990, Smith (2006), com a preocupação de
aprofundar os estudos sobre gentrificação, analisa as diversas
“ondas” de gentrificação que ocorreram, mostrando que o “fruto
do acaso” (aleatório) passa a ser sistemático. O processo de
gentrificação, na ótica de Smith, deixa de ser resultado simples do
desejo da nova classe média para revelar-se como parte de uma
mudança muito maior na economia, na política e na cultura do
final do século XX, o qual responde por um projeto de “retomada”
dos centros das cidades, é quando o processo se expande e se
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generaliza. O autor coloca a gentrificação como estratégia urbana,
que tem vindo a se intensificar ao longo do tempo, ganhando
novas escalas de abrangências.
Smith (2006) passa a reconhecer que a gentrificação não
ocorre da mesma forma em todos os lugares; acontece de
forma diferenciada e apresenta particularidades a depender da
constituição do espaço urbano: “Por ser uma expressão de relações
sociais, econômicas e políticas mais amplas, a gentrificação
em uma cidade específica irá exprimir as particularidades da
constituição do seu espaço urbano” (SMITH, 2006, p. 74).
As novas formulações de Smtih são aceitas e seguidas por
outros autores (Lees, Slater, Wyly, Davidson, entre outros). Com
a ampliação conceitual, o processo de gentrificação deixa de ser
exclusivo em análises de grandes cidades, e começa a ser utilizado
para descrever processos que acontecem não apenas nos centros
históricos das cidades.
O conceito de gentrificação passa a ser utilizado para analisar
o enobrecimento de áreas suburbanas e rurais23 (saindo do centro), de novas construções (rompendo com as abordagens que se
remetem apenas aos centros históricos) e conforme as suas mutações, derivadas do agente indutor da gentrificação, tais como Stu23
Hamnett (2000) fala sobre a gentrificação rural, e sobre as diferentes
escalas do processo de gentrification coloca “it is clear, however that gentrification
is a highly selective process: both at the interurban and the intraurban scale” (p.
232). As escalas são muito variáveis: “There are small patches of gentrification
in many old industrial or small provincial cities, but they are generally small
scale” (p. 333).
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dentification – gentrificação que ocorre nas cidades que atraem estudantes, muitos deles universitários, produzindo novas dinâmicas na cidade – e Tourism gentrification – gentrificação induzida
pelos investimentos em turismo (LEES; SLATER; WYLY, 2007).
Davidson e Lees (2005) defendem que a gentrificação
contemporânea exige uma ampliação conceitual, mas, para não
cair no campo das generalizações, propõem a inclusão geral de
algumas características: “(1) o reinvestimento de capital; (2) a
atualização do local por novos grupos de alta renda; (3) a mudança
na paisagem; e (4) a realocação direta e indireta de grupos de baixa
renda” (DAVIDSON; LEES, 2005, p. 1170).
Essa abertura do conceito de gentrificação ganhou novas contribuições ao sair das discussões anglo-saxônicas. Alguns pesquisadores portugueses (em destaque SALGUEIRO, 1994; MENDES,
2006; RODRIGUES, 2010) caminham em direção a uma reflexão
conceitual de gentrificação, inclusive questionando a tradução do
termo. Os autores lusos preferem traduzir como nobilitação.
Rodrigues (2010) aponta o processo de gentrificação como
uma das marcas da cidade em transição – contraponto a ideia
de que a cidade já estava consolidada. O autor reforça que esse
fenômeno não se deu apenas em um momento da história, estando
presente, de forma contundente, na cidade em transição.
Mendes (2006) também ressalta que “o processo de nobilitação
urbana resulta, em parte, do desenvolvimento irregular e flexível
do mercado do solo urbano, integrando-se no processo geral
de acumulação de capital” (MENDES, 2006, p. 14). Assim, “a
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verdade é que a apropriação pontual do espaço, característica da
nobilitação urbana, introduz mudanças na escala da segregação
sociorresidencial produtiva” (MENDES, 2006, p. 17). Isso ocorre
pois a “apropriação não é feita por classes sociais ou ramos de
actividade económica, mas por grupos, às vezes bem pequenos”.
Ainda com identificação territorial, mas realizado em microescalas,
as “interdependências funcionais ou de interesses substituem a
solidariedade de vizinhança e as dependências de proximidade, na
base das relações sociais” (SALGUEIRO, 1999, p. 227).
Na formulação de Mendes (2011), o “gentrifier típico” – classe
de renda média tradicional, que rotineiramente é relacionada a
profissional de serviço de alto nível de escolaridade, responsável
pela configuração do capital cultural (MENDES, 2006) – já não é
necessariamente o mesmo. Por vezes, a gentrificação se estabelece
na constituição de uma nova classe média: “o processo de
gentrificação contextualiza-se no seio de uma ampla recomposição
sociodemográfica, traduzindo-se na constituição de uma suposta
‘nova classe média’ que se diferencia da classe média tradicional”
(MENDES, 2011, p. 478). A ocorrência do processo, com o
gentrifier advindo de uma nova classe média, foi denominada de
“gentrificação marginal”.
No caso brasileiro, especificamente, sobre as novas formas de
gentrificação (saindo do clássico: centro – velho – investimentos
culturais), os trabalhos desenvolvidos por Ribeiro e Lago
(2014) apontam para uma nova ocupação da periferia, derivada
da reestruturação, nas grandes cidades brasileiras e para o

189

Estudos sobre cidades contemporâneas

questionamento do modelo centro/periferia. A ocupação das áreas
periféricas por condomínios de alto padrão (VILLAÇA, 2001;
CALDEIRA, 2008) corresponde ao que Smith (2006) denominou
de gentrificação generalizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lógica capitalista de gestão do espaço cria os ciclos de
valorização e desvalorização. São constantes as denúncias em
torno do papel do Estado que, com ações tácitas, além de não
combater esses processos, alimenta-os e cria sinergias urbanas, em
torno das localizações, que ampliam as divisões e as desigualdades
e que refletem até visualmente no espaço urbano. Por vezes, os
investimentos do Estado em uma área passam a ser apropriados
por grupos de maior estatuto social e econômico.
Os investimentos que ocorrem podem ser tanto públicos
quanto privados ou até mesmo uma aliança entre público e
privado. O processo de gentrificação, como o estudado, remete a
uma lógica de produção e reprodução da cidade pela urbanização
capitalista. Ao olharmos para o processo sob essa ótica, retiramos
parte do estigma (relacionado ao gentrifier) e da poesia do processo
(uma volta poética aos centros das cidades). Notavelmente, o
desencadeamento da gentrificação nos centros históricos anglosaxônicos deu visibilidade ao processo, mas as reformulações
decorrentes de outras realidades empíricas e de outras visões
teóricas : permitiram inferir que a gentrificação, assim como
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a segregação, pode ser muito mais antiga do que propuseram
os primeiros estudos, que deram origem aos conceitos. Esses
processos socioespacias são inerentes ao processo de apropriação
do espaço urbano, que, sob a lógica capitalista, dá-se como
consequência de um mercado que busca parcelar a cidade, dando
acesso a partir do poder aquisitivo.
O cenário que se tem é que ao mesmo tempo que os espaços
mais bem equipados são ocupados pela população de maior
poder aquisitivo, cabe à população mais carente os espaços
residuais. Marcuse (1985, p. 196, tradução nossa) vê esse processo
como a criação de um círculo vicioso, “em que os pobres são
colocados continuamente sob pressão de deslocamento e os ricos
continuamente buscam os redutos dos bairros valorizados”.
A ironia do desenvolvimento desigual é que o Estado, ao prover
melhorias nos espaços segregados, ocupados pela população de
baixo poder aquisitivo, vê esses espaços serem apropriados pelo
mercado, capitalizando as melhorias e desencadeando a ocupação
dessas áreas por uma população de maior poder aquisitivo. Em
alguns casos, transmite ideia da ocorrência de um mixité (mistura)
social. No entanto, o que se passa é um processo de filtering up,
que não para, resultando, no final, em uma área sem condição de
permanência da população mais carente que anteriormente residia
no local (isso decorre do aumento dos preços dos alimentos,
serviços, taxas públicas, entre outros), ou seja, resultando em uma
recomposição social.
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capítulo 7

ASPECTOS RECENTES DA
URBANIZAÇÃO DE MOSSORÓ/RN:
DINÂMICA ECONÔMICA
E A EXPANSÃO URBANA
Emanuelle Roberta da Silva Melo

INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos recentes
da urbanização de Mossoró/RN, sobretudo nos últimos dez
anos, e como estes vêm contribuindo para o processo de expansão
urbana, especialmente voltada para a criação de eixos em que as
novas centralidades se manifestam. Para tanto, tivemos de estudar
os processos espaciais formadores dessas novas centralidades, o
que para nós foi um grande desafio, dada a complexidade desse
fenômeno em escalas e contextos diferenciados.
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O processo de urbanização é resultado das transformações do
sistema capitalista, com profundos impactos sobre a reestruturação
do espaço urbano. Dentre essas transformações, destacam-se
a expansão do espaço urbano e o surgimento de novos padrões
de uso e ocupação do solo. Este comumente se forma a partir
da expansão do espaço urbano e da redefinição e formação de
novas centralidades urbanas. Estes são processos que redefinem
a organização espacial das cidades na atualidade: a dispersão dos
tecidos urbanos com uma forte tendência à policentralidade.
É importante ressaltar que o processo de redefinição
da centralidade urbana ganha novas dimensões quando
consideramos os impactos das transformações recentes em
cidades de grande porte ou em cidades médias. Portanto, fazse necessária a compreensão de como ocorrem tais fenômenos,
a partir de cada formação socioespacial e de cada conjuntura
econômica, buscando identificar suas especificidades em contextos
diferenciados (SPOSITO, 2010).
Na perspectiva acima, destaca-se a cidade média de Mossoró,
área de estudo da pesquisa. Localizada na região noroeste
do estado do Rio Grande do Norte, a 277 km da capital Natal,
Mossoró tem uma população de 259.815 mil habitantes (IBGE,
2010), 91,40% dos quais residem na sua área urbana, que passa
atualmente por um dinâmico processo de expansão. Além disso,
polariza uma área de influência que compreende 71 municípios,
tanto do estado do Rio Grande do Norte quanto da Paraíba e do
Ceará (IBGE, 2008).
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Mossoró, nas últimas décadas, tem apresentado um crescimento
econômico diferenciado, integrado a um mercado globalizado
de grandes empresas, nacionais e multinacionais, principalmente
a partir dos anos de 1980 e que se consolida na década de 1990.
Tal dinâmica credita a cidade como um espaço importante no
cenário local, favorecendo a sua inserção na economia nacional e
global por meio de três importantes atividades: a extração de sal,
o agronegócio de fruticultura irrigada e a exploração de petróleo
e de gás natural. Ao mesmo tempo, destaca-se um dinâmico setor
terciário, principalmente para prestação de serviços a essas três
atividades, bem como a expansão de instituições públicas e privadas
nos diversos setores, tais como: sedes de empresas, unidades de
ensino superior, serviços médicos especializados etc.
Figura 2 – Mapa de localização de Mossoró/RN

Fonte: Banco de dados do NESAT (2011).
Elaborado por Luiz Tavernard de Souza Neto, 2009.
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Mais recentemente, observamos como parte da dinâmica
econômica e social de Mossoró, sobretudo, novas formas de
reestruturação de seu espaço urbano por meio da instalação de
grandes empreendimentos voltados para a atividade comercial e
de serviços, apontando para a formação de novas centralidades
urbanas, das quais destacamos o eixo que compreende a Avenida
João da Escócia e que vai culminar na formação do mais recente
bairro da cidade: o Bela Vista. Criado recentemente, por meio da
Lei Municipal n. 2.774 de 4 de Novembro de 2011, o bairro se
constitui naquilo que Sposito (2013) chama de policentralidade.
Ou seja, o processo de formação de novos espaços urbanos,
resultante da adoção de estratégias locacionais de empreendedores
para a instalação de grandes empreendimentos como os shopping
centers, que apresentam um mix diversificado de bens e de serviços.
Com base nesses argumentos, entendemos ser necessário
analisar as consequências de tais modificações na lógica da
centralidade urbana, em Mossoró, pensando a questão da
constituição de uma nova característica à estrutura urbana. Assim,
parte-se do pressuposto de que, no processo de expansão urbana
recente da cidade de Mossoró, a adoção de políticas públicas,
com a criação de obras de infraestrutura e incentivos fiscais, têm
promovido a adoção de estratégias locacionais dos grandes grupos
econômicos voltados para o setor do comércio e de serviços. Tais
estratégias têm contribuído para a sua reestruturação urbana e
para o surgimento de novas centralidades.
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Esse estudo se constitui como exercício de compreensão
dos processos que abordam as formas de expansão urbana e suas
implicações na dinâmica socioespacial, tendo em vista que a análise
da estrutura urbana é de suma importância para a compreensão
dos processos sociais que a produzem. Isso ocorre porque o
“espaço 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” (CASTELLS,
1983, p. 182).
Para tanto, optou-se, nesta pesquisa, por uma perspectiva
metodológica que adota o estudo de caso como sua estratégia,
com base em análise de informações qualitativas, mas que
incorpora informações quantitativas (FLICK, 2009). A pesquisa
compreendeu também três visitas a Mossoró, onde foram
realizadas entrevistas com informantes qualificados, bem como
registro documental e fotográfico da área de estudo.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O CRESCIMENTO DO SETOR TERCIÁRIO
COMO ELEMENTOS ESTRUTURADORES DO ESPAÇO URBANO DE
MOSSORÓ/RN
Para compreender o processo de urbanização de Mossoró é
necessário o reconhecimento de sua relação com a evolução das
atividades econômicas desenvolvidas ao longo de sua história.
Rocha (2005) estabelece uma periodização que está associada
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às seguintes especializações econômicas: o empório comercial,
passando pelo desenvolvimento da atividade de beneficiamento
de produtos agrícolas para as indústrias do sudeste, a produção
de sal artesanal e depois mecanizada, a exploração de petróleo
e o agronegócio da fruticultura irrigada. São diversas fases que
convivem, que se sobrepõem e que têm como consequência
profundas mudanças na organização do espaço urbano da cidade.
Conforme citado anteriormente, o desenvolvimento
econômico de Mossoró perpassou diversas fases, momentos que
convivem e se sobrepõem. Desde o empório comercial, passando
pelo desenvolvimento agroindustrial, produção de sal artesanal
e depois mecanizada, exploração de petróleo, agronegócio da
fruticultura, até outras atividades mais associadas ao consumo.
Atualmente Mossoró vive um momento que se caracteriza pela
criação de uma ideia de cidade cultural, sobretudo a partir da
década de 2000, recorte temporal desta pesquisa.
Mais recentemente, as transformações na configuração
urbana da cidade de Mossoró podem ser observadas em virtude
de novas dinâmicas econômicas, agora mais voltadas para o
desenvolvimento do setor terciário, que cresce e se estabelece pela
presença de grandes estabelecimentos comerciais e de serviços.
Portanto, acreditamos que o setor terciário vem promovendo
profundas transformações em sua organização interna, que
se materializa mediante a produção de espaços onde novas
centralidades podem ser evidenciadas.
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Segundo Couto (2011), Mossoró experimenta da expansão
das suas atividades, cada vez mais especializadas, principalmente
com o aumento do consumo de bens e serviços modernos,
repetindo situação observada em outras cidades. A instalação
de novos fixos associados às formas modernas de distribuição
de mercadorias, como os supermercados e o shopping center,
evidencia o estabelecimento de novos fluxos urbanos e regionais
a partir do consumo. Em resumo, o consumo como um dos
elementos fundamentais na estruturação urbana é uma tendência
da urbanização brasileira e mundial.
O desenvolvimento dos três principais setores econômicos em
Mossoró contribuiu de forma significativa para o estabelecimento
de uma economia mais diversificada, em que o terciário ganha
grande importância na estruturação do espaço urbano. Ao mesmo
tempo, é possível observar importantes transformações na dinâmica
social: crescimento populacional, aumento da renda, mudanças no
mercado de trabalho, produção de desigualdades etc.
Conforme citado anteriormente, o município de Mossoró
possui uma população de 259.815 habitantes, ocupando uma área
territorial de 2.099,3 km². Embora o município tenha apresentado
um crescimento significativo de sua população total, destacamos
aqui a elevação do quantitativo populacional residente em áreas
rurais. Esse fato está associado às mudanças ocorridas na política de
reforma agrária promovida pelo governo federal, que possibilitou
a criação de assentamentos rurais no município, o qual apresenta
atualmente um total de 27 Projetos de Assentamentos Rurais – PAR.
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Mossoró possui mais de 90% de sua população vivendo na
área urbana do município. Isso se verifica em virtude das mudanças
econômicas ocorridas nas décadas de 1970, 1980 e 1990, as quais
se constituíram poderoso fator de atração populacional para a
cidade, em face do seu dinamismo e da maior possibilidade das
pessoas conseguirem trabalho. Além disso, “o período de seca
prolongado de fins da década de 1970 até início dos anos 1980,
juntamente com a modernização das atividades e o crescimento
econômico nas décadas de 1990 e 2000 estimularam o êxodo
rural” (COUTO, 2011, p. 91).
Aliado ao intenso crescimento econômico, promovido
pela realização de suas atividades econômicas principais, há um
fluxo migratório significativo de pessoas para Mossoró. Esses
deslocamentos envolvem pessoas que chegam à cidade para
estabelecer moradia, para a realização de serviços especializados
que não encontram nas suas cidades de origem, ou para a compra
de produtos no comércio da cidade.
Como é possível observar, o município de Mossoró passou
por transformações significativas na sua estrutura populacional,
acompanhando, em certa medida, as tendências impostas pelo
processo de transição acelerada da dinâmica demográfica, em
curso em todo o país desde a década de 1970. Esse fato resulta em
uma taxa de urbanização de mais de 90% (IBGE, 2010).
No que se refere ao caráter dinâmico da economia de
Mossoró, esta pode ser evidenciada por meio dos resultados
obtidos no último levantamento do seu Produto Interno Bruto
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(PIB). De acordo com o IBGE (2010), a soma da riqueza gerada
pelo município gira em torno de 3.496.776 mil reais, o que o
coloca na posição de segundo maior PIB do estado do Rio Grande
do Norte e 20º maior PIB do Nordeste.
Na avaliação das atividades econômicas que mais contribuem
para o crescimento econômico, destacamos principalmente três
setores específicos: a Agropecuária, na qual se destacam a criação
de animais e a produção de frutas tropicais (R$ 113.929.000,00),
a Indústria, responsável pela produção de alimentos, sal marinho,
petróleo, construção civil e panificação (R$ 957.530.000,00) e, por
último, o setor de Comércio e Serviços (R$ 2.029.615.000,00),
principalmente pela realização do comércio varejista, atacadista,
serviços em geral e o turismo folclórico-cultural (FIERN, 2010).
As informações referentes ao PIB evidenciam a participação
do setor terciário para a geração de riqueza em Mossoró. Embora
os demais setores tenham uma participação importante nesse
processo, destacamos aqui o papel do setor terciário para a
transformação da cidade e para a reestruturação de seu espaço
urbano, pois partimos da perspectiva de que um dos aspectos
que contribui para as recentes transformações que ocorrem na
organização espacial em Mossoró ocorre em virtude da instalação
de equipamentos voltados para o comércio e para a prestação de
serviços. A adoção de estratégias locacionais para a instalação
desses equipamentos é um aspecto importante da organização
espacial da cidade.
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Conforme observamos, Mossoró possui um setor terciário
bastante dinâmico, que atende aos municípios localizados na
região oeste do estado do Rio Grande do Norte e ainda a municípios
do estado do Ceará que ficam nas suas proximidades. De acordo
com Pessoa (2013), a incorporação de atividades ligadas ao varejo
moderno e a instalação de redes nacionais e internacionais de
hipermercados (como o Hiper Bompreço), de estabelecimentos
comerciais destinados à venda e distribuição em atacado e de
lojas de autosserviço (como Atacadão, shopping centers) fazem do
setor terciário o mais significativo na transformação da cidade de
Mossoró, sobretudo na última década.
Elias e Pequeno (2010) apontam que este momento
vivenciado por Mossoró, em que o setor terciário ganha cada
vez mais importância, pode ser observado como resultado
do incremento na produção em virtude do desenvolvimento
industrial no país. Em consequência disso, expandiram-se o
comércio e os serviços da cidade, num momento em que o consumo
cresceu mundialmente. Um aspecto importante é o dinamismo
proporcionado pelo desenvolvimento das atividades salineira,
do agronegócio e do ramo petrolífero. Levando em conta suas
densidades históricas diferenciadas, contribuiu para a elevação da
média salarial e, somado ao crescimento populacional, acabaram
por “propiciar o surgimento de um número de casas de comércio e
de estabelecimentos que oferecem serviços especializados, alguns
bastante modernos, antes restritos às principais capitais do país”
(ELIAS; PEQUENO, 2010, p. 195).
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Um aspecto importante da consolidação do setor terciário em
Mossoró consiste na realização de grandes eventos de negócios,
com destaque para a Festa do Bode e a Feira Internacional da
Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit); e de eventos culturais,
como Mossoró Cidade Junina, Auto da Liberdade e Oratório de
Santa Luzia (PESSOA; GOMES, 2013, p. 5). A realização desses
eventos vem exercendo um papel fundamental na consolidação
da centralidade regional e nacional de Mossoró.
Toda essa dinâmica tem como resultado não apenas a
redefinição da centralidade urbana da cidade, mas também a
transformação da cidade em um centro de serviços e comércios
(segundo maior centro de comércio e de serviços do Estado) com
um intenso dinamismo que ratifica a sua centralidade em relação
aos municípios que compõem sua região de influência.
Elias e Pequeno (2010) evidenciam melhor essa característica
de Mossoró ao analisar a questão da centralidade exercida pela
cidade, pois, considerando as inter-relações estabelecidas por
Mossoró, que se referem ao deslocamento de pessoas vindas de
sua região de influência com vistas ao uso de transportes coletivos,
à realização de compras de bens de consumo específicos, à
realização de cursos de nível superior, à realização de serviços de
saúde especializados, à compra de insumos e à comercialização
de produtos agrícolas, Mossoró passa a se constituir um centro de
consumo regional.
Na condição de cidade média, Mossoró assume o papel
de centro regional, onde há a concentração de várias funções,
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mercadorias, capital, conhecimento, o destino das vendas,
entre outros, para além do espaço onde ocorre a produção
propriamente dita, incluindo os demais espaços perpassados pelo
circuito produtivo. No entanto, ela se diferencia de outras cidades
do mesmo porte, pois apresenta especificidades que a colocam
em posição de destaque do ponto de vista econômico, social e
cultural, “capital do Oeste Potiguar”.
No caso específico de Mossoró, em virtude das condições
históricas de seu desenvolvimento, com destaque para a dinâmica
econômica, social e política, a cidade historicamente adquiriu
grande importância dentro do contexto da rede urbana regional,
atraindo investimentos e população. A importância regional,
no passado, também incluiu a cidade como destino de ferrovia:
a linha de trem Mossoró/RN e Souza/PB também favoreceu o
fortalecimento de Mossoró como centro regional. Ao longo das
últimas décadas a ferrovia foi desativada, mas é fato que a cidade
continua a ser referência regional.
Como citamos anteriormente, as cidades médias apresentam
mudanças em sua forma de urbanização, reproduzindo-se nelas
fenômenos característicos de grandes cidades. No entanto, vimos
também que embora haja uma discussão acerca da metropolização
das cidades médias, elas apresentam especificidades que devem
ser compreendidas. No que se refere ao processo de redefinição
da centralidade urbana, Sposito (2010) afirma que esse é um
aspecto importante na estruturação do espaço urbano das cidades
brasileiras e do mundo, sendo, portanto, necessário compreender
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as especificidades desse fenômeno em contextos e escalas
diferenciadas.
Vamos aqui pontuar algumas das intervenções urbanas que
vem contribuindo para a reestruturação urbana de Mossoró.
Seja a partir da atuação do Estado, seja dos agentes econômicos,
essas intervenções contribuem para a expansão urbana e para a
redefinição de sua centralidade, lançando bases para a formação de
novas centralidades urbanas. É importante salientar que várias delas
ocorrem no momento dessa pesquisa, o que evidencia o caráter
atual das transformações que ocorrem no espaço urbano da cidade.
No processo de produção do espaço urbano de Mossoró o
Estado tem um papel fundamental. Desde a produção de grandes
conjuntos habitacionais até as intervenções mais voltadas à
realização de obras de infraestrutura, o que se observa é a atuação
de um agente social importante no processo de estruturação
urbana. Em momentos recentes, o Estado vem direcionando
grandes recursos para a melhoria da infraestrutura urbana, bem
como incentivos financeiros para a realização de investimentos
econômicos. Esses aspectos favorecem o surgimento de novas
localizações e a redefinição de usos de espaços já existentes,
direcionando e redirecionando a distribuição da população e dos
investimentos na cidade.
Considerada a atuação do Estado no processo de estruturação
do espaço urbano de Mossoró, podemos destacar as obras
relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Criado pelo governo federal no ano de 2007 (durante o governo
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Lula), o PAC, em Mossoró, tem sido responsável pela realização de
algumas importantes intervenções. De acordo com informações
divulgadas no 7º Balanço das obras do PAC disponível no portal do
programa, Mossoró foi contemplada com R$ 30 milhões, sendo
esses recursos distribuídos em obras de pavimentação asfáltica
em oito bairros e saneamento básico da área urbana da cidade.
Ao todo são quarenta e um projetos: quatro empreendimentos
com o Programa Água e Luz para Todos, cinco projetos de
Transportes, três de Energia, dezoito do Comunidade Cidadã,
quatro do Minha Casa, Minha Vida e sete do Cidade Melhor.
Somados, eles representam 4,57% das obras previstas para o
Rio Grande do Norte.
A principal contribuição da atuação do PAC em Mossoró se
refere à realização de obras de mobilidade urbana. Destacam-se
nessa perspectiva a realização das obras do Complexo Viário da
Abolição de Mossoró, que compreende a construção de cinco viadutos ao longo da BR 304, e a duplicação e reestruturação de 17 km
dessa mesma via regional. Essa obra pode ser considerada uma das
mais importantes realizadas pelo programa, tendo em vista a possibilidade de aumento do fluxo de transportes, pessoas e capitais, o
que irá ratificar a sua importância como importante eixo de acesso
à cidade, que passa por Mossoró, ligando Fortaleza a Natal.
O aumento da mobilidade urbana consiste, assim, em um
fator determinante para o processo de expansão urbana e para
a formação de novas centralidades, pois o desenvolvimento dos
meios de transporte permitiu maior possibilidade de deslocamento
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da população para lugares cada vez mais distantes. Além disso,
há de se considerar o aumento no fluxo de capital constante das
mercadorias em geral, energia e, eventualmente, força de trabalho.
Esses são fatores primordiais no processo de estruturação do
espaço urbano e regional (VILLAÇA, 2001).
Na perspectiva de Villaça (2001), pode-se admitir que
o desenvolvimento dos meios de transporte e dos pontos de
acessibilidade torna-se de fundamental importância, uma vez que
Mossoró apresenta importantes vias de acesso que a ligam a outras
cidades, tanto do estado como de estados vizinhos, conforme foi
evidenciado anteriormente. No que se refere às vias intraurbanas,
devemos considerar um aspecto importante: embora apresente um
desenvolvimento considerável das suas principais vias de acesso,
Mossoró não possui um sistema de transporte público compatível
com o crescimento que a cidade apresenta. Por outro lado, o
aumento da quantidade de transportes individuais é algo evidente.
As características apresentadas demonstram que a
mobilidade em Mossoró ocorre de forma desigual, pois privilegia
o deslocamento da população que tem acesso ao transporte
individual em detrimento daquela que depende do transporte
público para se deslocar pela cidade. Esse processo provoca
condições desiguais de ocupação e estruturação do espaço
urbano, onde o acesso à cidade e aos meios de consumo também
está condicionado às melhores condições de deslocamento.
O crescimento econômico de Mossoró, vivenciado nas
últimas décadas, gerou condições efetivas para a ampliação das
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ações do capital que atua no âmbito do mercado imobiliário e do
setor comercial e de serviços. Esse fato é mais bem observado a
partir dos anos 2000, em função da emergência e interação de
um conjunto de fatores reestruturantes, que redefiniu a dimensão
socioeconômica da realidade local. Essa fase, ainda vigente,
caracteriza-se pelo protagonismo do capital privado na condução
do processo de produção do espaço urbano de Mossoró e pelos
impactos marcantes sobre a dinâmica territorial e econômica de
sua região de influência (NASCIMENTO, 2013, p. 28).
O crescimento do mercado imobiliário na cidade de Mossoró
tem um papel fundamental nas transformações que seguem na
organização do espaço urbano. A atuação do mercado imobiliário
é observada pela distribuição de diferentes agentes atuando na
cidade por meio de investimentos em todas as áreas, com mais ou
menos intensidade. São construtoras, incorporadoras, imobiliárias
que promovem a atividade mediante a construção de prédios
de apartamentos, condomínios horizontais, estabelecimentos
comerciais, hotéis etc.

AS NOVAS FRENTES DE EXPANSÃO
E AS REDEFINIÇÕES DA CENTRALIDADE URBANA
As obras de infraestrutura engendradas pelo poder público
(construção e duplicação de vias, construção de viadutos etc.),
aliadas à prestação de serviços básicos, tais como distribuição de
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água e de energia elétrica e coleta de lixo, atraem investimentos
relacionados às atividades econômicas, além de contribuir para o
processo de ocupação ao longo de seu trajeto. É possível considerar
aqui os interesses de valorização fundiária e imobiliária de novas
áreas no entorno das cidades, quer seja por meio da atribuição
de uso de solo urbano a territórios que não eram funcionalmente
urbanos, quer seja pela atribuição de novos usos de solo urbano,
mais modernos e mais valorizados, a áreas já incorporadas ao
tecido urbano (SPOSITO, 2010). Em várias áreas da cidade é
possível observar a atuação do mercado imobiliário na produção
do espaço urbano, por meio da construção de novas tipologias
habitacionais, de grandes loteamentos, de lojas etc. Assim, alguns
eixos urbanos vêm tornando-se frentes de atuação do mercado
imobiliário, revelando processos que nos últimos anos têm
caracterizado o espaço urbano de Mossoró.
As áreas que mais crescem na cidade e que revelam o
dinamismo do mercado imobiliário em Mossoró podem ser
representadas por alguns importantes eixos de expansão urbana.
A BR 110, no sentido Mossoró/Areia Branca (Zona Norte),
passou a ser ocupada na década de 1980 por uma série de
estabelecimentos necessários à realização da atividade salineira,
tais como: armazéns, empresas de aluguel de caminhões para o
transporte do sal etc. A última década marcou o surgimento de
grandes loteamentos fechados considerados de alto padrão, como
o Ecoville e o Ninho Residencial.
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Por toda a cidade, consta-se a construção de vários
empreendimentos habitacionais voltados para as mais variadas
faixas de renda da população. Estes, por sua vez, contribuem para
a mudança da paisagem da cidade, atualmente com uma grande
quantidade de empreendimentos distribuídos por todo o seu
perímetro urbano. Ao mesmo tempo, configura-se a intensificação
do processo de valorização em todo o perímetro urbano de
Mossoró, o que permite o incremento do setor imobiliário da
cidade. Nascimento (2013) analisa a expansão urbana de Mossoró
aliada à atuação do mercado imobiliário e mostra quais as áreas
mais impactadas:
[...] essa expansão é significativa no bairro Abolição,
localizado na Zona Oeste da cidade, a partir, sobretudo,
da abertura de novos loteamentos e a ampliação de
antigos, como é o caso do loteamento Pousada das
Thermas e da construção do conjunto Monsenhor
Américo Simonetti. O bairro Nova Betânia, igualmente
localizado na Zona Oeste de Mossoró, se expande na
mesma proporção. Além do acentuado processo de
verticalização que ocorre nesse bairro, a partir de
meados dos anos 2000, ele passa a receber equipamentos
comerciais e de prestação de serviços (Universidade
Potiguar, Atacadão, West Shopping etc.), em torno dos
quais se estabelece condomínios horizontais fechados
de alto padrão. No Bairro Santo Antônio, Zona Norte da
cidade, onde uma série de lotes de terra são adquiridos
por incorporadoras e destinados à construção de
condomínios verticais fechados. Esse fenômeno é mais
marcante na área localizada entre o Hotel Thermas

216

Estudos sobre cidades contemporâneas

e o prolongamento da Avenida Rio Branco, que se
estende do centro da cidade até a BR 304, no sentido do
conjunto Santa Delmira. O Alto Sumaré, Zona Leste,
se densifica e se expande a partir da construção de
uma série de loteamentos e condomínios residenciais
fechados. O alto do Sumaré concentra uma série de
empreendimentos destinados às classes de rendimento
médio da cidade (NASCIMENTO, 2013, p. 53).

A Figura 3 evidencia esses aspectos apresentados por
Nascimento (2013) acerca das frentes de expansão urbana de
Mossoró. Diante dessa nova conjuntura, mudanças no espaço
urbano e surgimento de novas formas e objetos espaciais,
observamos a reestruturação desse mesmo espaço urbano.
São ações comandadas por agentes capitalistas que operam no
mercado imobiliário em íntima associação com o Estado, e são
essas algumas das alterações que caracterizam e reconfiguram,
substancialmente, a atual estrutura urbana mossoroense
(NASCIMENTO, 2013).
O cenário resultante dessas dinâmicas é de profundas
transformações no processo de expansão da cidade, por meio das
mudanças nas formas de uso e ocupação do solo, na incorporação
de áreas antes rurais à área urbana e na realização de obras de
infraestrutura, tais como: abertura e duplicação de vias, obras
de saneamento, ampliação na rede de abastecimento de água
e de energia elétrica, construção de condomínios fechados, de
estabelecimentos comerciais e de serviços etc. Essas estratégias
recaem sobre o limite da cidade, que na última década sofreu duas
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alterações em seu perímetro urbano (Leis Municipais n° 2.564 de
2009 e 2.935 de 2012).
Atualmente Mossoró possui trinta bairros localizados em
cinco áreas (Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste), cada uma revelando
características específicas de uso e ocupação, bem como certo grau
de centralidade, no contexto do espaço intraurbano do município.
Destacamos aqui os dois novos bairros: Monsenhor Américo
(Zona Norte) e Bela Vista (Zona Oeste), este último criado como
expressão do processo de expansão recente da cidade.
Elias e Pequeno (2010) fazem uma análise das características
de ocupação, bem como do grau de centralidade dos bairros que
compõem cada área da cidade e observam que os bairros que
congregam a Zona Central, entre eles o centro tradicional, possuem
maior densidade habitacional, concentração do terciário e intenso
processo de verticalização, correspondendo, assim, à principal
centralidade da cidade; e que os bairros localizados na Zona Norte
da cidade concentram o maior contingente populacional, onde
predominam os maiores conjuntos habitacionais implantados
pela COHAB nas décadas de 1970 e 1980; a Zona Leste, nas
margens do rio Apodi-Mossoró, iniciou seu processo de ocupação
a partir da década de 1960, por meio de loteamentos partículas e
de grandes conjuntos habitacionais; a Zona Sul teve seu processo
de ocupação em um primeiro momento associado à linha férrea,
mais posteriormente a instalação da base da Petrobrás consolidou
a ocupação dessa área da cidade, além disso, concentra bairros
com características de transição entre rural e urbano e áreas de
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preservação ambiental; e, por fim, a Zona Oeste da cidade concentra
os bairros com menor densidade populacional, onde se concentram
os processos de segregação socioespacial, e se constitui, atualmente,
alvo de investimentos de capital imobiliário e comercial voltado à
construção de grandes condomínios e estabelecimentos comerciais
(ELIAS; PEQUENO, 2010).
É importante salientar que no intuito de acompanhar o
crescimento urbano, que incide sobre todo o perímetro urbano
da cidade, a elaboração de uma legislação específica foi de grande
importância. Destacamos aqui a criação da Lei Municipal n°
2.564, de 21 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a delimitação
do perímetro urbano do município; a Lei Municipal nº 012, de 11
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a criação do Plano Diretor
Municipal; e a Lei Municipal nº 1.503, de 2000, que dispõe sobre
a criação do Distrito Agroindustrial de Mossoró. Juntas, orientam
o crescimento da cidade e regulamentam algumas questões
específicas sobre as formas de uso e ocupação do solo.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbanístico de
2006 possibilitou a reorganização espacial de Mossoró, mediante
a distribuição das formas de uso e ocupação do solo e construções
e obras por todos os vetores de crescimento da cidade. Esse fato
contribuiu para a inserção de novos bairros no rol de investimentos
do mercado imobiliário, principalmente para a construção de
novas tipologias habitacionais, como os condomínios fechados,
que atendem aos interesses das mais variadas faixas de renda da
população de Mossoró.
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Figura 3 – Mapa de expansão urbana de Mossoró
entre os anos de 2003 e 2011

Fonte: Elaborado por Vitor Pereira (2013).
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Outro aspecto relevante na compreensão dos processos que
levam a expansão urbana de Mossoró diz respeito ao crescimento da
área que compreende o distrito industrial do munícipio, localizado
na BR 304 (saída para a cidade de Fortaleza). O crescimento da
área industrial de Mossoró contribuiu para o estabelecimento de
um novo eixo de crescimento da cidade. Também é importante
destacar que o Distrito Industrial foi criado desde a década de
1970, mas teve o aumento da sua delimitação alterado pela Lei
municipal n° 2.564, de 21 de dezembro de 2009, a qual dispõe
sobre a delimitação do perímetro urbano do município, e oferece
outras providências.
A dinâmica proporcionada pela alteração na área industrial
de Mossoró evidencia um dos aspectos apontados por Sposito
(1998) sobre o processo de redefinição da centralidade urbana.
Segundo a autora, as transformações recentes da política locacional
industrial onde as indústrias passam a se instalar ao longo dos
grandes eixos de circulação, geralmente, nas periferias urbanas, e,
muitas vezes, completamente externas ao tecido urbano. Por outro
lado, acentua-se a diminuição da área destinada à produção e a
apropriação ou produção de novas localizações em áreas urbanas
ou não urbanas.
Os efeitos dessas ações no espaço urbano têm sido significativos
para impulsionar a expansão urbana, principalmente nos sentidos
Oeste e Sul. Também se fez presente a especulação imobiliária
em trechos da cidade que se valorizavam, essencialmente, nesse
sentido de expansão urbana. Com esses novos indultos, Mossoró
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apresenta uma reorganização do espaço urbano, onde é possível
observar a formação de novas centralidades urbanas.
As recentes transformações na dinâmica econômica e social
da cidade de Mossoró vêm contribuindo para a reestruturação
do espaço urbano da cidade. Nesse processo, convergem vários
agentes que, por meio da adoção de estratégias locacionais para
a instalação de grandes equipamentos comerciais, acabam por
contribuir para a redefinição da centralidade urbana. Nesse aspecto,
destacamos aqui a importância da Avenida João da Escócia, que
vem se constituindo como um importante eixo de expansão
urbana e que permite, portanto, a observação desse fenômeno. A
Avenida João da Escócia atravessa os bairros Centro, Doze Anos
e Nova Betânia e corresponde a um eixo considerado nobre da
cidade. Elias e Pequeno (2010) fazem algumas considerações
acerca das características de ocupação desse eixo de expansão:
é possível observar as melhores localizações da cidade,
dotadas inclusive de maiores condições de mobilidade
e de acessibilidade aos serviços urbanos, esse eixo se
subdivide em três partes distintas: a) trecho inicial com
edifícios verticais mais próximos ao centro, junto às
áreas residenciais tradicionais que ainda remanescem
próximas ao centro; b) trecho intermediário onde
se observa a presença de residências unifamiliares
de maior porte e melhor padrão justapostas a novos
edifícios residenciais verticais e de condomínios
horizontais, prosseguindo até a BR 304; c) trecho final,
desde a BR 304 em direção a oeste, onde ocorre a nova
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frente de expansão do mercado imobiliário agrupando
o trinômio: loteamentos fechados, Shopping Center e
universidade privada (ELIAS; PEQUENO, 2010, p 459).

De acordo com Oliveira (2012), a estrutura urbana instalada
ao longo dessa Avenida possibilitou uma abertura ao capital
imobiliário para essa localização, onde é possível observar
a presença de um intenso processo de verticalização, como
também a de estabelecimentos comerciais. É notável a presença
de empreendimentos que consolidaram esse espaço com suas
funções socioespaciais por meio do acesso intraurbano e da
mobilidade ali favorecida. À medida que os investimentos vão ali
acontecendo, mais fica fortalecida a formação de centralidade no
local (OLIVEIRA, 2012, p. 171).
A dinâmica de crescimento apresentada por esse eixo da
cidade, no sentido centro-bairro, estende-se até o bairro Bela
Vista, conforme já afirmado. Antes disso, no entanto, é importante
fazer algumas considerações, particularmente porque o processo
de redefinição da centralidade urbana e a formação de novas
centralidades em Mossoró não incluíram a depreciação do seu
centro tradicional.
Como vimos anteriormente, o centro da cidade consiste
no lócus de atração de fluxos de pessoas, de veículos, de
comunicação, de capital etc. No caso de Mossoró, o seu centro
tradicional apresenta todos esses elementos. Trata-se de uma
área de convergência de transportes intra e interurbanos, de
concentração das principais atividades comerciais, de serviços, da
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gestão pública e privada e, ainda, de uma área de referência para os
moradores. Portanto, no processo de redefinição da centralidade
urbana em Mossoró, não é possível perceber o declínio de seu
centro principal. Ao contrário, o que há é a reafirmação do centro
tradicional, que passa por intenso processo de gentrificação.
A valorização do centro tradicional de Mossoró, em virtude
do processo de gentrificação, é resultado de políticas de renovação
urbana e de embelezamento da cidade. A Avenida Rio Branco se
configura como um bom exemplo dessas iniciativas, pois no eixo
que perpassa a área central da cidade está localizado o Corredor
Cultural de Mossoró, que concentra uma série de equipamentos
culturais e de lazer: Praça das Crianças, Memorial da Resistência,
Teatro Dix-Huit Rosado, entre outros. Por outro lado, a adoção
dessas estratégias de renovação urbana acarreta a valorização
do uso do solo e a especulação imobiliária. Este é o padrão de
urbanização característico dos anos 2000 (ROCHA, 2005).
Constatamos estar diante de uma situação na qual se
consolida uma bipolarização de centralidades principais da
cidade, interligadas por avenida que se constitui em eixo da
segregação residencial. Por um lado, o centro tradicional foi
complementado com investimentos públicos nesses novos
equipamentos e, por outro, a nova centralidade se consolida a
cada novo empreendimento imobiliário residencial ou inerente ao
terciário. A facilidade de acesso por intermédio de vias regionais,
como a BR 304, também confirma essa hipótese, visto que as duas
centralidades, quando associadas, assumem um caráter regional,
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atendendo a demandas de vários outros municípios vizinhos
(ELIAS; PEQUENO, 2010, p. 460).
O processo de expansão urbana de Mossoró mostra
similaridades com o das demais cidades, sobretudo com o das
cidades médias, na medida em que é possível identificar uma série
de características que nos permite identificá-la como tal. A cidade
conta ainda com uma dinâmica econômica favorável à produção
capitalista, que encontra nas políticas e programas governamentais
condições propícias para sua reprodução.
Como podemos observar, as bases do processo de
reestruturação urbana foram engendradas pelo Estado. Esse,
aliás, foi o principal agente na execução das alterações mais
importantes, acarretando na redefinição dos usos do solo. No
entanto, vale ressaltar que essa atuação tem o intuito de coadunar
com a realização de investimentos econômicos que crescem de
forma significativa na cidade. Um aspecto importante dessa
atuação também pode ser observado pela realização do Programa
Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV), do governo
federal, onde através da atuação conjunta entre uma política
pública aliada a interesses de agentes econômicos do setor
imobiliário ocorre a realização de grandes intervenções urbanas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a compreensão dos processos que marcam a atual
organização espacial da cidade de Mossoró, particularmente no
que se refere ao surgimento de novas centralidades, iniciamos com
a discussão do conteúdo de expansão urbana e a redefinição de sua
centralidade em escala intraurbana. Tal redefinição é de grande
importância para a compreensão das dinâmicas mais gerais que
marcam as cidades contemporâneas, inclusive as cidades médias.
Como pudemos apresentar no decorrer deste trabalho, a
cidade de Mossoró, em que pese sempre ter exercido polaridade
regional, nas últimas décadas tem apresentado uma dinâmica
diferenciada de crescimento. Tal dinâmica a coloca entre as
cidades médias emergentes, no âmbito local, regional e nacional.
Para dar conta da leitura crítica da realidade analisada,
conforme demonstrada aqui, foi possível observar, na análise
documental e na pesquisa de campo, o reconhecimento do
fenômeno urbano, ou seja, a expansão urbana e a formação
de novas centralidades, como característica do processo de
urbanização apresentado por Mossoró a partir dos anos 2000, e
isso contribui para a pertinência do tema pesquisado. A realização
do trabalho de campo permitiu identificar e reafirmar a dinâmica
das transformações econômicas e sociais em Mossoró e seu reflexo
na organização do espaço urbano.
No contexto dessas transformações, que marcam a organização
socioespacial urbana, vimos que a cidade de Mossoró se apresenta
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como importante cenário de observação. A redefinição dos seus
circuitos produtivos tradicionais (sal e agricultura), bem como
a introdução e fortalecimento da atividade de exploração do
petróleo em uma inserção econômica de escala global atraíram
para a cidade grandes quantias de investimentos públicos e
privados. A cidade se fortaleceu como centro local e regional,
mas agora também com vínculos e transações externas, por meio
da produção e comercialização de frutas tropicais irrigadas e do
petróleo, por exemplo.
Em um cenário de economia dinâmica, com atração e
aplicação de investimentos, confirmou-se um significativo avanço
da cidade, em diferentes direções. O período incluiu importantes
obras de infraestrutura: abertura, duplicação e calçamento de
vias, construção de viadutos, ampliação da rede de saneamento
básico e de distribuição de água e de energia. Aliado a isso,
constatou-se a construção de importantes equipamentos, em uma
economia pautada pela ampliação do consumo, a saber: shopping
centers, hipermercados, lojas, hotéis, condomínios e loteamentos
fechados, conforme demonstrado no decorrer deste trabalho.
A dinâmica, com consequentes transformações na paisagem
da cidade, também se revela na expansão dos seus limites urbanos
e na produção de novos espaços, dentre eles o eixo que compreende
a Avenida João da Escócia e que vai culminar no bairro Bela
Vista. Este, por sua vez, já surgiu como proposta estratégica de
um espaço de uso plural, integrando atividades voltadas para
um consumo moderno. Na sequência, tem se consolidado como
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um dos importantes vetores de expansão urbana de Mossoró. É
importante ressaltar que, em consonância com a proposta inicial,
esse eixo de expansão mantém uma dinâmica diferenciada de uso
e ocupação do solo.
Considerados os aspectos até aqui abordados, podemos
evidenciar que no processo de produção do espaço urbano de
Mossoró, com destaque para esse espaço, o papel do Estado foi e
continua a ser fundamental. Como demonstramos, por meio da
realização de investimentos em infraestrutura, o poder público
municipal redirecionou investimentos para esse espaço, no qual
observamos: construção de vias, ampliação da prestação de
serviços de abastecimento de água, iluminação pública, coleta de
lixo, entre outros. Todos na perspectiva de preparar a área para
atrair investimentos privados. Por outro lado, tais benfeitorias
geraram as condições para o surgimento e revitalização de
investimentos do mercado imobiliário, comercial e de serviços,
estimulando não apenas a ocupação dessa parte da cidade, mas
também a sua valorização.
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capítulo 8

OS VAZIOS URBANOS NA CIDADE
DE NATAL/RN: O CASO DO
BAIRRO DA RIBEIRA
Paula Juliana da Silva

INTRODUÇÃO
A cidade de Natal, nas últimas décadas, tem apresentado um
crescimento urbano desordenado e desigual, fruto do jogo de
interesses e ações que envolvem diversos agentes modeladores
do espaço urbano. A expansão urbana seguiu rumo às zonas
administrativas Norte e Oeste, regiões consideradas periféricas
na cidade. O principal motivo para essa expansão foi a abertura
de loteamentos, de conjuntos habitacionais e de novos eixos de
centralidade comercial, além do preço da terra e do imóvel na
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área urbana central, que já não condiziam com a renda de boa
parte da população. Nesse sentido, à medida que a malha urbana
foi crescendo, formaram-se, sucessivamente, novos centros
secundários, criando novos focos de valorização e surgindo, nos
seus interiores, novos vazios urbanos.
Assim, percebe-se que existem várias áreas na cidade que
podem ser consideradas como vazios urbanos, por exemplo, parte
do bairro da Ribeira. As implicações da presença desses vazios
urbanos vão muito além de sua forma estática e sem utilidade,
pois esses vazios interferem em vários aspectos, como no custo
de vida da população, na irregularidade no uso e na ocupação do
solo urbano e, principalmente, na especulação imobiliária.
O conceito de vazios urbanos ainda padece de problemas de
precisão, dada a sua abrangência e generalidade. A sua definição
requer maior articulação com as características específicas de cada
situação em análise, e destas com as diferentes dimensões e escalas
do fenômeno urbano. Isso porque, frequentemente, na literatura
existente, o estudo dos vazios urbanos faz parte da abordagem de
vários outros temas, como: políticas de uso e ocupação do solo
urbano, apropriação da terra urbana como mercadoria, entre
outros. O termo também não se beneficia pelo fato de estar,
inclusive, no senso comum da linguagem cotidiana.
Este capítulo busca entender e analisar de que maneira os
vazios urbanos, caracterizados aqui como vazios remanescentes
(DITTMAR, 2006) e/ou vazios expectantes (SANTOS, 2011),
interferem no cenário da cidade de Natal, especificamente
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no bairro da Ribeira, sendo esses espaços considerados como
“sobras” da urbanização, que perderam sua identidade enquanto
parte da vida das cidades. Dessa maneira, torna-se primordial
compreendê-los no âmbito da configuração territorial da cidade
de Natal e de que maneira têm afetado o desenvolvimento urbano
do bairro da Ribeira. Julga-se importante desenvolver tal reflexão,
pois o fenômeno dos vazios urbanos vem sendo algo perceptível
nas cidades, porém pouco discutido.

VAZIOS URBANOS:
ABORDAGEM TEÓRICO-CONCEITUAL
A discussão teórico-conceitual sobre os vazios urbanos
apresentada neste trabalho privilegiou compreender esse conceito
polissêmico de acordo com vasta, porém fragmentada, literatura no
campo do urbanismo e com novos referenciais multidisciplinares
que discutem tal questão. Esta análise permitiu compreender os
diferentes níveis de significação que a terra/terreno estabelece com
a dinâmica urbana da cidade. Atualmente, verifica-se um número
significativo de termos e conceitos associados ao tema. É importante
sintetizar as diferentes definições que tal conceito assume. Tanto
os vazios urbanos podem ser vistos como áreas fundiárias nunca
antes ocupadas quanto pela condição de vacância de estruturas
que tiveram o seu uso e ocupação esvaziados (EBNER, 1997). O
significado que uma ou outra situação tem para o desenvolvimento
urbano é também uma discussão corrente e importante.
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A discussão sobre os espaços vazios ganhou mais destaque
com a destruição que a 2ª Guerra Mundial originou em muitas
cidades europeias, em que muitos dos seus centros históricos
ficaram completa ou parcialmente destruídos. Assim, apareceram
múltiplos vazios urbanos como espaços físicos da cidade, mas
repletos de significados e de memória. Houve cidades, Berlim, por
exemplo, que, apesar de terem ficado completamente destruídas,
conseguiram renascer a partir dos seus vazios urbanos (SANTOS,
2011). A partir da década de 1970, multiplicaram-se as ferrovias
desativadas, as zonas industriais e os edifícios abandonados, em
consequência da desfuncionalização de áreas do tecido industrial.
Esses espaços passaram a ser objeto de estudos sobre vazios
urbanos na Europa; em particular, foram elaborados inventários
na França, em 1979, e na Inglaterra, em 1982 (BORDE, 2006).
Em suma, levando em consideração o período pósindustrial, os espaços na condição de vazio urbano, conforme
Souza (2010), não tinham, obviamente, a ver com a ocupação,
uma vez que continham edificações; tinham a ver com o seu
uso. Eram espaços vazios de uso, desafetados. O arquiteto SolàMorales (1995) apresentou, em 1995, uma visão clara acerca
do termo vazios urbanos, considerando que estes são espaços
esquecidos e degenerados na cidade, mas que apresentam
oportunidades para reutilização e revitalização. Suas reflexões
tiveram por base a análise de imagens fotográficas da década de
1970, de terrenos vazios e abandonados, em cidades estacionadas
no tempo, no passado.
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Solá-Morales definiu vazio urbano utilizando o termo Terrain
Vague, duas palavras de origem francesa que têm definições de
caráter ambíguo, assim como o próprio termo vazio urbano em
português. Solà-Morales começou a usar a expressão Terrain por
ter um caráter urbano, referindo-se a essa palavra, primeiramente,
como uma “extensão de solo de limites precisos, edificável na
cidade” (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 125, tradução nossa). Essa
mesma palavra refere-se também a extensões maiores, talvez
menos precisas: “está ligada à ideia física de uma porção de terra
na sua condição expectante, potencialmente aproveitável, mas já
com algum tipo de definição na sua propriedade à qual nós somos
alheios” (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 125-126, tradução nossa).
Em relação à segunda expressão, Vague, Solà-Morales pontua
que, primeiramente, diz respeito à ideia de movimento, oscilação,
instabilidade e flutuação. Vague traduz a noção de espaço: “vazio,
desocupado, mas também livre, disponível, descomprometido.
Vazio, como ausência, mas também como promessa, como
encontro, como espaço do possível, expectação” (1995, p. 126,
tradução nossa). Solà-Morales (1995) defendeu o potencial que
esses espaços encerram pela ausência de uso e de atividade, de vida,
que permitem, assim, certa liberdade e expectativa sobre o que
esses espaços podem trazer para a cidade. Vague significa, também,
“indeterminado, impreciso, desfocado, incerto”. Dessa maneira,
o autor considerou que esses espaços, apesar de indefinidos e
incertos, não transmitem uma mensagem apenas negativa, pois, ao
terem limites indefinidos, contêm uma mensagem de mobilidade,
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de tempo livre e de liberdade. O terceiro significado da expressão
Vague, pontuado por Solà-Morales (1995), está relacionado com
a condição desses espaços na cidade. São lugares obsoletos, nos
quais só certos valores residuais parecem manter-se, apesar do
seu completo desafeto à atividade da cidade. São, em definitivo,
lugares exteriores, estranhos, que ficam de fora dos circuitos, das
estruturas produtivas. Dessa maneira, os vazios urbanos (Terrain
Vague), segundo Solà-Morales (1995, p. 127, tradução nossa):
São ilhas interiores esvaziadas de atividade, são
esquecidos e restos que permanecem fora da dinâmica
urbana. Convertendo-se em áreas simplesmente
desabitadas, inseguras, improdutivas. […] lugares
estranhos ao sistema urbano, […] que aparecem como
contraimagem da cidade, tanto no sentido da sua crítica
como no sentido da sua alternativa possível.

Alvarez (1994, p. 2), ao estudar o papel que os vazios urbanos
desempenham na produção do espaço urbano de São Paulo,
explica que não se pode falar que a cidade possui duas partes,
uma construída e outra vazia. Ambas fazem parte do mesmo
processo, o da produção do espaço, “uma vez que o terreno vago
só se explica e justifica pelas circunstâncias em que se insere”. Para
a construção de sua pesquisa, utiliza duas definições, a de terrenos
vagos e a de vazios urbanos, como elementos distintos no processo
de análise de produção do espaço urbano: “Os terrenos vagos são,
assim, uma modalidade de uso do solo, portanto quantificáveis,
uma especificidade, um elemento da paisagem que encerra
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características e atributos definíveis, portanto, comensurável”
(ALVAREZ, 1994, p. 10). E acrescenta:
Os vazios urbanos não seriam apenas a somatória de
disponibilidade de terras que a cidade possuiria num
determinado momento, uma simples quantificação,
mas sim um conceito que sintetiza este movimento,
esta dinâmica incessante de reprodução dos terrenos
vagos em sua totalidade. [...] o processo de produção e
reprodução das parcelas da cidade que não estão sendo
utilizadas (ALVAREZ, 1994, p. 11).

Dessa forma, os vazios urbanos se inserem dentro dessa
dinâmica de (re)produção da cidade e são o resultado da produção
da cidade, uma vez que são espaços construídos, ou seja, houve um
trabalho social em seu entorno, para que pudessem caracterizar-se
como vazios. Portanto, o vazio urbano é gerado da mesma forma
como são criadas as construções urbanas (EBNER, 1997).

VAZIO URBANO EXPECTANTE E REMANESCENTE:
O CASO DO BAIRRO DA RIBEIRA-NATAL/RN
A cidade de Natal, em seu sentido urbanístico, é produto do
século XX, quando a expansão da sua malha viária e a criação de
novos bairros foram dominando os espaços livres das regiões sul,
norte e oeste, em um processo de fragmentação espacial motivado
pela abertura de loteamentos, de conjuntos habitacionais e de
novos eixos de centralidade comercial. Dessa forma, o centro
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histórico se consolidou como espaço que, aos poucos, perdeu
a dinamicidade econômica e social das décadas anteriores
(NASCIMENTO, 2012).
Natal, até o final da década de 1930, apresentava uma
dinamicidade urbana pouco expressiva, com uma lenta expansão
urbana. A partir da 2ª Guerra Mundial, a cidade ganha impulso
no seu desenvolvimento urbano, seguindo a influência das tropas
americanas que se instalaram em solo potiguar, no território
do atual município de Parnamirim, tornando a capital do Rio
Grande do Norte um ponto estratégico para a vitória dos norteamericanos. O núcleo central da cidade estava concentrado nos
bairros da Ribeira e Cidade Alta. Eram neles onde a população
encontrava os mais diversos serviços. Mas, a partir do final dos
anos de 1980 e início dos anos de 1990 até os dias atuais, esses
bairros vêm perdendo as funções que os caracterizavam como
áreas centrais.
No bairro da Ribeira, a instalação de vários serviços
ocorreu motivada pela construção do cais do porto em 1869,
além da transferência do governo provincial para o bairro,
transformando-o na principal área da cidade naquele momento
(CASCUDO, 1999; COSTA, 2000). Algumas ruas se destacam
nesse período, como a Rua Chile, a Dr. Barata e a Tavares de Lira.
Nessas ruas se concentravam os mais variados serviços: empresas
comerciais, industriais e exportadoras, órgãos do governo (dentre
os quais a Secretariaria de Agricultura do Estado), fábricas de
bebidas, entre outros (CASCUDO, 1999).
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O solo urbano do bairro já não condizia na época com o avanço
imobiliário que a cidade vinha apresentando. As áreas edificadas não
tinham como expandir espacialmente ou não possuíam capacidade
de abrigar novos elementos urbanos. Como o bairro já apresentava
uma estrutura urbana consolidada e edificada em sua totalidade,
este não conseguia absorver o modismo inovador da especulação,
fato que contribuiu para que o bairro, em certa medida, ficasse à
margem do novo impulso modernizador (CORDEIRO, 2012).
Mesmo diante dessa perda de centralidade, percebe-se que o bairro,
atualmente, ainda tem uma infraestrutura urbana relevante em
relação a outros bairros da cidade (NASCIMENTO, 2012). Como
podemos observar na Tabela 5.
Tabela 5: Características do entorno dos
domicílios da Ribeira, 2010

Fonte: NATAL, 2014.

Na atualidade, o bairro apresenta uma dinâmica espacial heterogênea, resultado de diferentes tipos de uso do solo, localiza-se na
zona Leste de Natal e, com 60,5 hectares de área, possui 764 domicí-
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lios e uma população que totaliza 2.231. (NATAL, 2012). Os núcleos residenciais estão localizados nos setores 9,10 e 11, conforme a
metodologia de divisão de setores definida pelo IBGE, Censo 2000.
O bairro da Ribeira, desde então, sofreu mudanças
significativas, o que comprometeu sua função no contexto urbano
da cidade de Natal. A questão da decadência e degradação dos
espaços urbanos tornou-se uma evidência nesse bairro e um
desafio para o poder público local. Nesse sentido, buscou-se
analisar a configuração do bairro por meios dos vazios urbanos,
considerados nesta pesquisa como vazios expectantes, termo
utilizado por Santos (2011), ou vazios remanescentes, termo
utilizado por Dittmar (2006). Essas tipologias são as que melhor
caracterizam o tipo de estruturas urbanas encontradas no bairro.
Sobre isso, relata Santos:
A expressão vazio urbano não significa, necessariamente,
que se aplique a um espaço completamente vazio, nem a
nível de memória e significado, nem de preexistências.
Aplica-se sim a espaços aparentemente “mortos” da
cidade, existentes fisicamente no seu interior, dentro da
sua malha urbana, mas onde parece que nada acontece,
estão abandonados, degradados, esquecidos no tempo,
fora da vida social econômica da cidade. Espaços que
representam a desordem da cidade, a incapacidade de
atração da mesma. São os “buracos negros” da cidade, os
buracos que se identificam quando se olha para o tecido
da cidade, uniforme e contínuo, e de repente há uma
falha, uma quebra nessa continuidade, um espaço que se
encontra suspenso no tempo (SANTOS, 2011, p. 42).
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Esses tipos de vazios urbanos se caracterizam por ficarem
parados no tempo. Estão localizados em zonas consolidadas da
cidade, porém que nem sempre estiveram vagas, têm alguma
história, uma identidade que lhes pertence, mas que devido a
mudanças de funções, de proprietário, de incapacidade de resposta
à função que mantinha, tornaram-se espaços abandonados,
obsoletos (SANTOS, 2011). Esses espaços não estão ligados a usos
industriais e nem sempre se encontram sem edificação. Quando
se olha para uma cidade, veem-se diversos espaços no seu interior
com esse caráter, diversos espaços que se encontram à espera de
algo para voltarem a fazer parte da cidade, tanto a nível social
como econômico ou cultural (ver Figuras 3, 4, 5 e 6).
Figura 3 – Imóvel degradado na Rua Dr. Barata,
no bairro da Ribeira

Fonte: SILVA, 2014.
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Figura 4 – Degradação de imóveis na Avenida Câmara Cascudo,
no bairro da Ribeira

Fonte: SILVA, 2014.

Figura 5 – Imóvel degradado na Rua Chile,
no bairro da Ribeira

Fonte: SILVA, 2014
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Figura 6 – Imóvel degradado e abandonado na Rua Chile,
Bairro da Ribeira

Fonte: SILVA, 2014.

Para Cavaco (2007), os vazios urbanos se tornam espaços de
lixo. O estado de abandono e de degradação dessas áreas se contrapõe
à oportunidade que elas representam para uma regeneração urbana
do local onde se inserem. A autora ainda considera esses espaços
como “espaço de oportunidade provisoriamente abandonado”. É
comum associar o termo vazio urbano a uma ideia negativa, de
espaços sem uso, obsoletos, degradados, em ruína e inúteis para
as cidades. Larangeira (2004) diz que o fenômeno põe em causa,
também, a baixa eficiência do planejamento das cidades e das áreas
metropolitanas, destacando os desequilíbrios e as desigualdades
no acesso ao solo urbano, os graves problemas de segregação
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socioespacial e os impactos da operação livre de mercado da
habitação na qualidade de vida urbana.
Porém, para Souza (2010), por trás dessa abordagem negativa,
os vazios urbanos configuram-se em espaços de oportunidades
de mudança, pois podem se constituir em espaços desocupados,
prontos para serem reutilizados, seja por meio da reconstrução de
um imóvel já existente (no caso do vazio urbano ser um imóvel
não utilizado), seja da construção de um novo imóvel (caso o
vazio urbano seja um terreno baldio).
Uma das possibilidades levantadas por Clichevsky (2002),
que poderiam amenizar essa situação, é o uso pelo poder público
dos espaços vazios nas cidades para a provisão de habitação,
uma vez que existem terras urbanas vazias com condições
urbano-ambientais capazes de suportar atividades residenciais
e produtivas. Sendo assim, os vazios precisam ser vistos não só
como um problema a ser resolvido no meio urbano, mas devem
ser pensados como espaços de possibilidade, em que poderão
adquirir novos usos e novas formas no espaço urbano. Sobre isso,
Larangeira (2004) afirma:
[...] a presença dos espaços desocupados pressupõe a
possibilidade de introduzir novos usos, implementar
programas de desenvolvimento e implementação de
planos de reabilitação. Em definitivo, os espaços vazios
constituem oportunidades para (re)orientar a forma
de estruturação, crescimento e desenvolvimento das
cidades. Assim, os terrenos baldios surgem antes como
um desafio, que envolve tanto o setor público, como
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o privado, na implementação de planos, políticas e
instrumentos capazes de mobiliza-lo como um recurso
para melhorar qualidade de vida urbana e da equidade
social (LARANGEIRA, 2004, p.1, tradução nossa).

O Estado, dessa maneira, torna-se o principal agente de
distribuição social e espacial dos equipamentos urbanos e tem
o papel de promover condições institucionais e de mercado
no sentido de reduzir custos e de incrementar e complementar
rendas, viabilizando o acesso à moradia, já que, em geral, os
salários correntes – mesmo os das classes de renda média – não
cobrem a necessidade futura por habitação (LOJKINE, 1981,
VALENÇA, 2003).
Diante disso, Maricato (2001) chama a atenção para o caráter
regressivo dos investimentos públicos municipais feitos nas capitais
brasileiras (uma regra que é comum a todo o universo urbano).
Eles alimentam o mercado imobiliário restrito e especulativo, ao
invés de ampliar as oportunidades de localização, de condição,
entre outras, para a democratização do acesso à cidade. Como o
mercado privado de moradia é tão restrito e as políticas sociais tão
irrelevantes, a única saída que resta para a população que não pode
pagar para habitar a cidade são as alternativas ilegais e informais.
O uso e a ocupação desses espaços são um processo complexo
e exigem uma ação conjunta dos agentes público e privado, com o
intuito de formular uma política específica para os vazios urbanos.
Para Furtado e Oliveira (2002), uma das referências fundamentais
para essa política seria enfocar na provisão de infraestrutura
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urbana, com o objetivo de estimular a ocupação de vazios em
áreas mais dotadas, estimulando a densificação e desestimulando
a expansão urbana extensiva, e de diminuir a renda diferencial
intraurbana, promovendo uma maior homogeneização do
conjunto urbano. Outro enfoque seria na propriedade privada,
enfatizando tanto os aspectos associados, especificamente,
à propriedade, como aqueles relacionados ao parcelamento
existente, e na orientação políticas de desestímulo à especulação
do solo, como forma de viabilizar projetos governamentais que
dependem da utilização de determinados terrenos vazios, ainda
que estes nem sempre se encontrem nessa condição em razão da
lógica especulativa (FURTADO; OLIVEIRA, 2002).

INSTRUMENTOS LEGAIS E MEDIDAS
PARA OCUPAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS
O uso e a ocupação dos espaços vazios nas cidades são
abordados na Constituição Federal de 1988, quando ela assegura
a função social da propriedade, cujo objetivo é de atender às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no seu
plano diretor. Por exemplo, uma determinada propriedade urbana
que esteja incluída em uma área onde o plano diretor determina
maior adensamento, mas que não esteja sendo utilizada – ou
esteja sendo subutilizada –, não está cumprindo sua função social.
Nesse caso, a prefeitura poderia dispor de instrumentos jurídicos
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que induzissem o proprietário ao cumprimento da função de
ocupação da propriedade.
Dessa maneira, fica facultado ao Poder Público municipal,
mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir,
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob penalidade no descumprimento (BRASIL,
1988). Para isso, o Poder Público pode se utilizar dos seguintes
instrumentos de acordo com o artigo 183 da Constituição:
I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos
da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, e,
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor
real da indenização e os juros legais (BRASIL, 1988).

O parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória
obriga o proprietário a cumprir a função social da terra, parcelando
ou construindo nas glebas ou nos lotes vazios ou subtilizados
situados em áreas da cidade onde a legislação vigente proponha o
adensamento e o adequado aproveitamento do solo.
No entanto, para colocar em prática essas medidas, é
necessário localizar o dono do imóvel ou da terra. Torna-se, então,
uma questão difícil de ser elucidada, uma vez que, em muitos
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casos, o imóvel ou a terra foram sendo cedidos de herança e/ou
abandonados pelos proprietários. Sobre isso, pontua Larangeira
(2004, p. 2):
na hora de formular estratégias e projetos de
desenvolvimento/aproveitamento
dessas
terras,
determinar quem é o dono é uma das perguntas mais
básicas, e não é tão simples. Questões legais relacionadas
com a posse da terra podem se tornar fatores decisivos
de uso, independentemente de seu potencial ou
sua localização relativa na cidade. Um proprietário
desconhecido é difícil de identificar em função de
inventários precários, herança ou complexas situações
de litígio judicial pode constituir um impedimento para
o desenvolvimento de um proprietário de área livre.

O Imposto Predial Territorial Urbano Progressivo no Tempo
(IPTU Progressivo) parte do princípio da punição, com tributos
de valor crescente, ano a ano, aos proprietários dos imóveis
cuja ociosidade ou mau aproveitamento acarretam prejuízos ao
desenvolvimento igualitário da cidade. A função desse tributo
é estimular a utilização adequada ou a venda dos imóveis. Esse
instrumento, segundo a Constituição 1988, permite estimular o
uso mais conveniente de cada imóvel urbano, assim como obrigar
o poder público a conhecer a avaliação de cada imóvel. Nesse caso,
é de responsabilidade do governo municipal ter bom controle
sobre o valor imobiliário, atualizando o IPTU progressivo para
poder aplicar a progressividade.
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A desapropriação com pagamentos, mediante títulos, da
dívida pública é uma medida utilizada quando o proprietário
não promove de forma adequada o aproveitamento do solo
urbano, após ter sido submetido ao parcelamento ou edificação
compulsórios e ao IPTU progressivo. Dessa forma, o proprietário
é punido com a desapropriação do imóvel, além do pagamento,
em títulos, da dívida pública.
Nesse sentido, pode-se inferir que o Poder Público é um
dos agentes primordiais que detém o poder de interferir direta
ou indiretamente na ocupação desses espaços vazios dentro
da cidade. Além disso, sua atuação é consolidada pelo Plano
Diretor e pelo Estatuto da Cidade, os quais se configuram como
importantes instrumentos apropriados para reduzir os efeitos dos
vazios urbanos nas cidades. No entanto, esses instrumentos ainda
carecem de muita discussão e planejamento por parte dos poderes
públicos e, sobretudo, dos municípios que participam ou estão
participando do processo de elaboração de seus planos diretores.
A simples menção legislativa não os coloca em operação. Fazemse necessárias leis que regulamentem o que, mesmo em nível
federal, ainda está para ser feito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cidades brasileiras, na sua grande maioria, cresceram
de forma desordenada, apesar de existir toda uma estrutura
de planejamento urbano. O que tem prevalecido é a busca de
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interesses individuais e não coletivos, é um “planejamento urbano
para alguns, mercado para alguns, leis para alguns, modernidade
para alguns, cidadania para alguns” (MARICATO, 2001 p. 125).
Dessa maneira, é necessário deixar de perceber os vazios urbanos
existentes nas cidades como problemas, é preciso pensá-los
como oportunidades, em que as cidades podem aproveitá-los,
por meio de ações de seus atores sociais, para avançar no seu
desenvolvimento econômico e social.
No Brasil, os debates sobre os vazios urbanos começam a
partir da década de 1970, mostrando que esses espaços foram
formados à custa da expansão das cidades. Estas cresciam em
direção às periferias, deixando, nos interstícios desse crescimento,
terrenos vagos, mantidos fora do mercado à espera da valorização
imobiliária. Esse tipo de especulação estava associado às formas de
intervenção do Estado no urbano que seguiam (e não precediam)
o parcelamento e a ocupação do solo (CARDOSO, 2012).
O termo vazio urbano encontra-se ainda em construção
e os diversos estudiosos do assunto ainda não chegaram a um
consenso sobre o conceito do termo, isso se deve ao fato da
escassez de informações oficiais sobre o tema nas grandes cidades,
pois as administrações locais ainda não se detiveram nessa
questão, conforme se observa nos planos diretores. Independente
do tamanho da cidade, os vazios urbanos se espalham por seu
território de forma desordenada, na medida em que afetam não
apenas as regiões mais afastadas do centro, tidas como mais
suscetíveis a esse fenômeno pela própria configuração enquanto
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“periferia” urbana, mas também qualquer região da cidade, sejam
bairros mais afastados, sejam bairros centrais.
A partir da análise precedente, compreende-se, de modo
geral, que a manutenção dos vazios urbanos na cidade de Natal
vai interferir não só no aumento do preço da terra em áreas de boa
localização e providas de infraestrutura, o que afeta diretamente
a população de baixa renda que procura áreas mais baratas para
moradia, localizando-se, cada vez mais, em regiões mais distantes
do centro. De outro modo, Ebner (1997) aponta também outras
interferências dos vazios urbanos na estrutura da cidade, tais como:
o encarecimento das infraestruturas e serviços urbanos, tanto para
o poder público como para a população; o encarecimento dos
transportes individuais e coletivo, à medida que eleva o aumento
das distâncias a serem percorridas pela população no dia a dia
e a vulnerabilidade ambiental, uma vez que estas áreas vazias,
frequentemente, estão abandonadas, tomadas por vegetação
rasteira, sem muros ou calçadas, transformando-se em depósito
de lixo e focos de insetos, contribuindo para o desenvolvimento
de epidemias e endemias para a população localizada adjacente a
estas áreas (EBNER, 1997).
Compreende-se, assim, que os vazios urbanos podem
assumir um papel importante para todos os setores sociais,
dependendo das políticas que o Estado poderá implementar.
Para os excluídos, significaria um lugar para viver; para os setores
médios, abriria possibilidades de áreas verdes, de equipamento, de
recreação etc.; para os investidores das cidades, aportaria acesso
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a terras para os novos usos emergentes; para o Estado, ofereceria
a oportunidade de obter ingressos em um momento de ajuste
social; para a cidade no seu conjunto, constituiria uma reserva
para assegurar a sustentabilidade e racionalidade do capital social
incorporado não utilizado (CLICHEVSKY, 2002).
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capítulo 9

AS NOVAS DINÂMICAS URBANAS E A
UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Valéria de Fátima Chaves Araújo

INTRODUÇÃO

O

s espaços privados e públicos, embora importantes partes
constitutivas das cidades, possuem funções e usos diferenciados. Ainda que os primeiros ocupem parte considerável do território urbano, são os segundos que melhor o caracteriza, na medida em que são espaços que podem ser acessados não apenas pela
população local, mas também por visitantes de outras cidades.
Os espaços públicos urbanos possuem a característica
integradora de poder ser “consumido” por qualquer pessoa, seja
ela residente local ou não. Esses espaços caracterizam as cidades
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de acordo com o formato que assumem. Além disso, são parte
importante nos processos de revitalização, recuperação da
qualidade de vida e de preservação da memória coletiva e podem
simbolizar, ainda, a própria cidade na qual estão inseridos.
Já os espaços privados, especialmente os localizados em
condomínios fechados de casas ou de apartamentos, mantêm
um distanciamento da vida da cidade, embora dela façam parte,
porque têm seu uso restrito aos moradores e aos convidados.
Essa privacidade não se limita apenas às casas e aos edifícios,
mas também às ruas e áreas comuns dos condomínios, sejam eles
verticais ou horizontais. O ordenamento interno das ruas dos
condomínios limita não apenas a circulação de automóveis no
seu interior, como também a circulação de pedestres. A segurança
imposta nesses locais tem como objetivo preservar vidas e bens,
mas acaba por segregar moradores e visitantes no lado de dentro
e transeuntes no lado de fora.
Apesar dessa diferenciação entre espaços privados e públicos,
há que se compreender que existem, ainda, espaços que podem
assumir, ao mesmo tempo, natureza pública e privada, sem
perderem suas características e objetivos originais. Exemplos
desses casos são as ruas, as praças, os estacionamentos e as áreas
de lazer dos condomínios fechados.
As transformações urbanas não se limitam às mudanças
no espaço físico das cidades: englobam as transformações
econômicas, culturais e sociais, que acabam por influenciar as
relações entre os espaços públicos e privados. Essas mudanças
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podem ser constatadas, por exemplo, se observarmos que cada
vez mais os espaços públicos são ocupados com eventos de
natureza particular, tais como os promovidos por empresas
privadas, tornando-se, dessa forma, espaços privatizados, mesmo
que por um período definido de tempo. Podemos perceber, ainda,
a utilização desses espaços pelo próprio poder público, mas de
forma “privatizada”, quando há cobrança de ingresso (em dinheiro
ou sob a forma de doação de alimentos ou de roupas) para um
evento, por exemplo.
Nesse capítulo procuraremos definir o que são espaços
públicos, suas funções e sua utilização de acordo com sua natureza,
sobretudo os espaços destinados ao lazer, que são, atualmente, um
dos principais pontos de revitalização e melhoria na qualidade
de vida, especialmente nas grandes cidades. Faremos também
referência aos espaços privados, mas apenas como contraponto
conceitual ao que seja espaço público. Daremos destaque também
aos espaços que são públicos e privados ao mesmo tempo, seja
temporária ou permanentemente.
Dessa maneira, buscaremos compreender de que forma
atuam esses espaços dentro das novas dinâmicas urbanas e se eles
podem ser caracterizados como espaços segregadores ou não.
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AS NOVAS DINÂMICAS URBANAS
E A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Parte considerável das cidades é ocupada por espaços
públicos, mas outra parte, também importante, por espaços
privados. Não podemos, portanto, analisar as funções e os usos de
ambos dentro das cidades sem defini-los, de maneira a diferenciálos, estabelecendo os limites de cada um e de que maneira podem
contribuir para agregar ou segregar os habitantes das cidades,
especialmente das maiores.
Os espaços públicos e privados não eram diferenciados na
maioria dos países, inclusive no Brasil, até o século XIX. Antes
disso, a vida pública e a vida privada, por vezes, se misturavam,
tornando impossível definir onde acabava uma e iniciava a outra.
No Brasil, as mudanças trazidas pela reforma sanitária de
Pereira Passos no Rio de Janeiro foram o estopim das mudanças
com relação a essa separação de espaços público e privado. Tal
mudança teve início de forma claramente separatista e segregadora.
Segundo Marins:
o âmbito privado devia ser explicitamente diferido
do público, por meio da exigência de grades e muros,
ao mesmo tempo em que se continham vizinhanças
populares ampliando as dimensões mínimas do lote, o
que se aliava à interdição das casas térreas no centro e
na Zona Sul (MARINS, 1998, p. 147).
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Em São Paulo, também foram tomadas medidas sanitaristas que não apenas provocaram mudanças no aspecto da cidade,
mas também contribuíram para aumentar a segregação espacial.
Segundo Bonduki:
O problema da habitação popular no final do século XIX
é concomitante aos primeiros indícios de segregação
espacial. Se a expansão da cidade e a concentração de
trabalhadores ocasionaram inúmeros problemas, a
segregação social do espaço impedia que os diferentes
estratos sociais sofressem da mesma maneira os
efeitos da crise urbana, garantindo à elite áreas de
uso exclusivo, livres da deterioração, além de uma
apropriação diferenciada dos investimentos públicos
(BONDUKI, 2004, p. 20).

A noção de espaço público passa, então, de genérica,
quando os espaços eram apenas ruas, praças, igrejas etc., a uma
delimitação mais específica, que separava a intimidade doméstica
do que se passava na rua, apartando também as áreas de habitação
e comércio das áreas de passeio e lazer. O termo “espaço público”,
tal como existe até hoje, surgiu na França na década de 1970, e essa
noção advém, principalmente, da nova maneira como a cidade e
sua organização passa a ser pensada. A reabilitação dos espaços
cede lugar à requalificação, sobretudo no que se refere às áreas
públicas, e esse é o ponto chave na discussão sobre os novos usos
da cidade.
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A adoção do termo espaço público, porém, não trouxe
grandes mudanças, pois, fisicamente, esses espaços já existiam,
havendo apenas a formalização da distinção entre eles e os
espaços privados, a partir da elaboração de estatutos diversos
para os espaços urbanos e metropolitanos. Esse novo aspecto das
relações entre espaço público e espaço privado também pode ser
observado pelo surgimento de novas centralidades e sociabilidades
na cidade, assim como pelo desenvolvimento dos meios de
transporte públicos e privados, especialmente pela rápida difusão
do uso dos automóveis de transporte individual, pela evolução
e diversificação dos meios de comunicação, notadamente os de
massa, e pelas novas e variadas obras e serviços públicos, com
vistas a modernizar e individualizar as cidades.
Todas essas mudanças acabaram por definir mais claramente
a distinção entre o que é público e o que é privado, distinguindo o
mundo exterior do mundo interior e, principalmente, separando
o coletivo do individual. Todas essas mudanças podem também
ser observadas pela desagregação social e funcional dos bairros
e pela fragmentação social que podemos verificar nos diversos
setores da cidade. A respeito disso, Blay (1985, p. 51) afirma
que “a estruturação espacial associa-se à conformação social que
a cidade adquire: formam-se bairros operários assim como se
formam bairros de alta burguesia”. Para Otília Arantes (2000, p.
114), “a forma das grandes metrópoles constitui a ilustração mais
eloquente das novas relações entre o público e o privado”.
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Assim, não é possível afirmar que os espaços privados são,
essencialmente, particulares, bem como não podemos afirmar que
os espaços públicos são, exclusivamente, de domínio público. Isso
ocorre pelos diversos usos desses espaços na realidade das cidades,
notadamente na das grandes cidades, nas quais a distinção entre
o público e o privado é dificultada pela própria conformação das
cidades. Apesar disso, um espaço público é de livre acesso a todos,
não pertence a ninguém e pertence, ao mesmo tempo, a todos.
Mas mesmo assim, existem espaços que são de acesso público
restrito, ou seja, espaços segregados dentro dos espaços públicos.
Tomemos como exemplo os condomínios fechados, verticais
ou horizontais. Embora ocupem grandes áreas das cidades e
abriguem, no seu interior, várias áreas de convivência, tais como
jardins, piscinas e demais áreas de lazer, entre outros, possuem
regras próprias de convivência e de utilização, as quais decretam
que os condomínios somente podem ser acessados pelos seus
moradores ou por pessoas autorizadas. Essa restrição se aplica
também às ruas existentes dentro dos condomínios, nas quais só
circulam veículos de moradores ou de visitantes autorizados. Os
condomínios são também, por causa dessas restrições, exemplos
da segregação dentro das cidades, visto que essa parte da cidade
é reservada a uma determinada parte da população, embora faça
parte do conjunto urbano.
Podemos constatar, ainda, a existência de lugares híbridos,
ou seja, que não são exclusivamente públicos, nem exclusivamente
privados. São espaços que, embora pertençam oficialmente
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a particulares, são abertos à frequentação pública, tais como
restaurantes, parques de diversões, parques temáticos, estádios
de futebol, estacionamentos, lojas, shoppings, entre outros. São
espaços híbridos porque, embora o acesso seja, teoricamente,
permitido a todos, muitos desses espaços públicos têm seu uso
condicionado ao pagamento de entradas, em caso de casas de
shows ou museus, por exemplo, ou reservado aos moradores,
como é o caso dos condomínios residenciais.
Apesar das restrições impostas em algumas áreas, a essência
do espaço público é definida pela maneira como ele é utilizado
pelos atores sociais, não somente em função das características
de cada um deles, mas também das suas aspirações, valores
e motivações, que incentivam o uso do espaço. Esse fato acaba
por reforçar a dimensão simbólica do espaço público, visto que
eles passam, também, a atrair frequentadores pela imagem que
projeta em termos de qualidade, conforto e segurança, que é outro
aspecto importante para os espaços públicos e que irá influenciar
na maneira como eles serão “consumidos”.
Nas últimas décadas, a segurança vem sendo um dos principais
fatores de segregação nas cidades, não apenas no que se refere ao
aumento da violência em determinados bairros, mas também ao
aumento da sensação de insegurança, que acaba por redefinir os
perfis arquitetônicos das moradias. A sensação de insegurança
faz com que as residências e os comércios sejam projetados ou
reformados para a instalação de dispositivos de segurança,
objetivando impedir ao máximo a entrada de indivíduos não
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desejados. Essa nova arquitetura, voltada para a excessiva busca
de segurança, faz com que as residências, em alguns bairros, e,
principalmente, nos condomínios de luxo, tornem-se verdadeiras
fortificações. Essa tendência é repetida nas áreas comuns, ou seja,
nos espaços públicos dos condomínios, que são cercados por
muros, grades, câmeras e outros equipamentos que procuram
manter os intrusos a distância e que acabam por afastar, também,
pessoas alheias ao condomínio.
Esse novo modelo de segregação espacial, a partir da
criação de verdadeiras fortificações residenciais ou comerciais,
está transformando a qualidade de vida nas cidades e criando
verdadeiros enclaves fortificados que, segundo Caldeira, são
“espaços privatizados, fechados e monitorados para residência,
consumo, lazer ou trabalho”, que encontram “no medo da violência
uma de suas principais justificativas e vêm atraindo cada vez mais
aqueles que preferem abandonar a tradicional esfera pública das
ruas para os pobres, os marginais e os sem-teto” (CALDEIRA,
1997, p. 155, grifo do autor).
Outro aspecto interessante é observar que diferentes gerações
atribuem usos e significados diferentes a um mesmo espaço e isso
acaba por influenciar na autorização de obras de revitalização ou
melhoria dos espaços, assim como na aquisição de equipamentos.
Além disso, há uma espécie de alheamento ao que acontece ao
redor: embora estejam, muitas vezes, lotados, os espaços públicos
não são destinados às sociabilidades. Muitas vezes esses espaços
parecem mais locais aonde cada grupo vai para reunir-se com
seus semelhantes, do que para se relacionarem entre si.
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Sobre isso, Park afirma que:
É uma característica da vida urbana que todos os tipos de
pessoas se encontrem e se misturem sem nunca chegar
a uma compreensão completa. O anarquista e o regular
em clubes, o sacerdote e o levita, o ator e o missionário,
que se encontram nas ruas, ainda vivem em mundos
totalmente diferentes. A segregação das categorias
profissionais é tão completa que é possível viver na
cidade em um isolamento quase tão absoluto como em
uma comunidade rural remota (PARK, 1999, p. 68).

Os espaços públicos têm uso múltiplo não apenas em sua
natureza como também na diversidade de pessoas que podem
utilizá-lo. Ao contrário das áreas comuns privatizadas dos
condomínios, os espaços públicos também são frequentados
por pessoas não residentes na cidade, especialmente durante
eventos e períodos de férias. Os turistas, que passam a integrar
temporariamente a população de uma área urbana, passam a
usufruir dos espaços públicos com os mesmos direitos de quem
reside no local.
Além disso, há espaços públicos que são revitalizados ou até
mesmo construídos com o propósito de atrair visitantes – embora
não deixem de receber a população local –, já que a evolução dos
meios de transporte facilitou as viagens, diminuindo o tempo de
deslocamento entre um local e outro e melhorando as condições
de conforto durante o deslocamento. Park relembra que, embora
essa evolução seja benéfica por permitir e facilitar o deslocamento
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entre cidades, a segregação urbana ainda faz com que existam
espaços públicos na cidade em que a maioria dos habitantes
não tem acesso, ou seja, “os processos de segregação instauram
distâncias morais que convertem a cidade num mosaico de
pequenos mundos que se tocam sem chegar a penetrar-se” (PARK,
1999, p. 79).
Carlos Vainer analisa o novo conceito de cidade a partir
da análise do modelo catalão, tão amplamente aplicado no
planejamento urbano, sob três conceitos: a cidade como
mercadoria, como empresa e como pátria (VAINER, 2002, p.
78-98), afirmando que “este projeto de cidade implica a direta
e imediata apropriação da cidade por interesses empresariais
globalizados” (VAINER, 2002, p. 78). Em qualquer dos casos, os
espaços públicos estão sendo adaptados às peculiaridades de cada
cidade e de acordo com as necessidades da sociedade, embora,
em alguns casos, acabe segregando parte da população em nome
dessa adaptação.
Tanto as restrições impostas pelos condomínios, que isolam as
áreas comuns internas – que representam, dentro dos condomínios,
os espaços públicos – quanto a abertura dos espaços públicos das
cidades aos não residentes (turistas) causam profundas mudanças
no significado dos espaços públicos, principalmente em relação às
sociabilidades, já que são consumidos por grupos com orientações
e preferências diferentes; e ao simbólico do próprio espaço, a
cidade ou para os atores envolvidos no processo de apropriação
desse espaço.
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Essas mudanças nos espaços públicos em função do turismo,
ao mesmo tempo, são importantes para a revitalização das cidades,
notadamente dos seus degradados centros históricos, e podem
causar problemas no território urbano. Lopes Júnior teoriza que:
O turismo destaca-se no mundo contemporâneo a
ponto de se constituir como um verdadeiro agente
no território. O território, por sua vez, passa a ser
consumido pelo turismo através de bens e serviços
atrelados às práticas, na maioria das vezes, estranhas
ao lugar. Assim no território observam-se interesses
contraditórios que acabam por provocar a segregação
e disputa espacial entre turistas e residentes (LOPES
JÚNIOR, 2010, p. 88).

Os espaços públicos dentro das cidades que são mais
significativos dessas mudanças são os ligados ao passado da
cidade, sendo representados pelo centro histórico dela, que está
localizado, geralmente, no seu centro geográfico. Segundo Park
(1999, p. 57), “a antiga cidade foi principalmente uma fortaleza,
um refúgio em tempos de guerra. A cidade moderna, no entanto,
é principalmente um lugar de comércio e deve sua existência
ao mercado em torno do qual se desenvolve”. Essa aparente boa
localização não impede, porém, que esses locais se encontrem
frequentemente abandonados, degradados e inseguros.
Com isso, há uma substituição de seus frequentadores
tradicionais por outros, com interesses diferentes dos interesses dos
frequentadores originais. Essa reapropriação acaba por mudar o
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significado do ambiente, tornando-o, quando não um ponto apenas
frequentado por turistas, um ponto de encontro para consumo de
drogas ilícitas e de pernoite de pessoas em situação de rua e, nesse
caso, o espaço público torna-se um simulacro de espaço privado, já
que assume a função de “moradia”, ainda que temporária.
As funções adotadas pelos espaços públicos também são
responsáveis pela maneira como eles são projetados. Quando se
assumem como locais de permanência, ou seja, como lugares onde
se desenvolvem atividades comuns à convivência social, tais como
passeios, jogos, encontros sociais, entre outros, são dimensionados,
concebidos e equipados de forma a prover condições não apenas
para a realização de tais atividades, mas também devem apresentar
características de multifuncionalidade e adaptabilidade às
possíveis mudanças de função. Essa preocupação também está
presente nos espaços públicos destinados às áreas verdes, ao
lazer e à preservação da natureza, além de apresentarem grande
potencial para o turismo.
Essa submissão à sociedade tornou-se característica dos
espaços públicos, atualmente, e sobre isso Delgado afirma que:
No entanto, sabemos – e as ciências sociais da cidade têm
constatado abundantemente – que são outras morfologias
– as sociais – as que sempre têm a última palavra sobre
o para quê serve e o que significa um determinado lugar
construído (DELGADO, 2006, p. 133).
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Os espaços públicos podem ser considerados como elementos
de desenho urbano cruciais para a configuração das cidades, na
medida em que é neles que se manifesta o dinamismo urbano
que as caracteriza, assim como é neles que ocorrem as relações de
socialização dos seus utilizadores. Além disso, os espaços públicos
urbanos podem ser considerados espaços de interesse coletivo
pelo estímulo à recuperação das áreas degradadas, por sua
contribuição para a valorização da qualidade de vida nas cidades
e para o desenvolvimento urbano, além de serem importantes
elementos para a estruturação e a harmonia do espaço urbano.
Sobre as questões relacionadas com as reformas urbanas,
Lefebvre afirma que:
das questões da propriedade da terra aos problemas
da segregação, cada projeto de reforma urbana põe
em questão as estruturas, as da sociedade existente,
as das relações imediatas (individuais) e quotidianas,
mas também as que se pretende impor, através da via
coatora e institucional, àquilo que resta da realidade
urbana (LEFEBVRE, 2001, p. 112).

Dessa forma, percebe-se que os espaços, sejam públicos
ou privados, podem assumir um as características do outro,
mesmo que temporariamente, e apresentar caráter segregador ou
agregador de acordo com sua utilização dentro do contexto das
novas dinâmicas urbanas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças urbanas que ora observamos têm sua origem
nas profundas transformações sociais ocorridas nos últimos
anos. Essas transformações sociais influenciaram não apenas a
configuração das cidades, mas também o comportamento dos
sujeitos em relação às cidades.
A distinção entre os espaços público e privado tornou-se
extremamente complexa, assim como a relação de agregação e
segregação entre eles. O surgimento dos condomínios fechados
fez surgir um espaço ao mesmo tempo público, por possuir áreas
de circulação coletiva (ruas, parques, áreas de lazer, entre outras), semelhantes às áreas públicas do resto da cidade, e privado, por causa das restrições impostas para a circulação nesses
mesmos ambientes, que são de uso exclusivo dos moradores e
dos seus convidados.
Essa dualidade de natureza (pública e privada) dos
condomínios é simbólica, na medida em que ao mesmo tempo
em que procura promover a confraternização entre os habitantes
do condomínio, segrega o resto da população da cidade dos
muros deste, criando um ambiente restrito e aparentemente
seguro. Porém, ao observarmos a cidade como um todo, podemos
identificar diversos espaços públicos nos quais há uma miríade de
tipos de segregação que parecem, à primeira vista, inexistentes,
mas que fazem com que haja vários tipos de espaços públicos,
cada um deles destinado a um “consumidor” diferente.
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Embora sua natureza jurídica o caracterize como sendo
de uso comum e livre a todos, os espaços públicos podem ser
temporariamente privatizados, seja para festas populares, seja para
grandes eventos voltados para o turismo, durante os quais o acesso
é feito mediante o pagamento de entrada, seja em dinheiro, seja
sob a forma de doações. Essa é uma forma não só de privatização
do espaço público, mas também de segregação.
A segregação espacial, portanto, não se limita a espaços
públicos e a espaços privados, mas ao uso que se faz do espaço,
seja ele dentro de um condomínio, seja ele dentro de uma cidade.
O espaço público assumiu outras dimensões e valorizações
decorrentes da diversificação da própria sociedade em relação
à sua própria identidade, adquirindo uma subjetividade e uma
complexidade que torna difícil justificar, em função de sua natureza
pública ou privada, se eles se tornaram segregadores ou agregadores.
Essa análise perde o sentido quando se percebe que ambos
os espaços, público e privado, podem assumir características
antagônicas à sua natureza, especialmente à sua natureza jurídica,
o que pode levar a crer que os espaços privados e os públicos
podem ser segregadores ou agregadores de acordo com o uso que
deles faz a sociedade.
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capítulo 10

A segregação dentro dos muros:
um estudo de caso do
condomínio Porto Brasil Resort,
Parnamirim/RN
Ana Carolina Guilherme Coêlho

INTRODUÇÃO

C

ompreender o processo de fixação do homem ao solo, bem
como os processos intrínsecos a essa fixação demanda uma
análise que extrapola os limites de localização. Sabe-se que o
mundo hoje assiste, e não passivamente, a um processo de expansão
de suas fronteiras, destituindo, por meio das tecnologias e das
possibilidades de acessos instantâneos, frutos da globalização,
distâncias e o estreitamento de relações. Isso, evidentemente,
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causou impactos ao espaço, que outrora vislumbrava um cenário
de pacata evolução e agora assiste e é personagem de um fenômeno
mundial que modifica toda sua dinâmica: o fenômeno urbano.
Ao fenômeno urbano estão entrelaçados diversos aspectos
que confluem para o surgimento de novas dinâmicas sociais e
espaciais que caracterizam uma nova maneira de habitar e de
interagir no mundo. Ponto pacífico nesse cenário é que o mundo
hoje se urbaniza numa velocidade ascendente e contínua, o
que torna a antiga dicotomia de cidade e campo, por exemplo,
obsoleta. Entretanto, apreender os diversos espectros que esse
urbano representa é ainda tarefa árdua. Em contraposição a essa
aparente homogeneização que a globalização e o urbano deferiram
ao mundo moderno, velhos arcabouços sociais ainda perduram
e incitam uma análise ainda mais detida dessa novel realidade,
que atrela o novo e o velho, novas formas de viver com antigos
padrões sociais. Esse nivelamento de oportunidades não se deu
de forma igualitária, permanecendo, portanto, a velha máxima
capitalista da desigualdade social e da estratificação de classes, tão
bem explicadas por Marx ainda no século XIX, quando o urbano
ainda era uma realidade embrionária ou em formação.
Nessa propositura, a realidade brasileira não difere do
restante do mundo: de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE
(2010), a realidade brasileira apresenta um índice de 84,8%
do seu território urbanizado. Isso significa que menos de um
quinto da população brasileira, menos de 30 milhões de pessoas,
de um universo de quase 200 milhões (IBGE, 2010), possuem
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características de domicílios não urbanizados ou rurais. Calcado
nesses dados, pode-se inferir que boa parte da população urbana
brasileira está concentrada nas cidades e nos grandes centros
urbanos, os quais incluem as regiões metropolitanas e as redes
urbanas de articulação (CASTELLS, 2000).
Para o presente capítulo, propõe-se a análise de um dos
espectros decorrentes dessa expansão urbana, dentro de
uma realidade brasileira consonante com o cenário descrito
anteriormente: as novas formas de habitação e de sociabilidade.
Sobre o recorte espacial, propõe-se tratar de uma cidade que
é sede de uma região metropolitana, que já nasce como sendo
área 100% urbanizada: Natal, capital do estado do Rio Grande
do Norte, possuía em 2012 uma população estimada em mais
de 817 mil de habitantes, de acordo com o Anuário Natal 2013
(NATAL, 2013). Inferindo que a cidade não conta com área rural,
presume-se, portanto, estar concentrado todo esse número na
cidade, causando uma grande aglomeração e, consequentemente,
gerando problemas de cunho estruturais e sociais bastante
evidenciados. Agregado a esse contingente populacional, somamse as cidades limítrofes, dentre elas Parnamirim/RN, integrante
da Região Metropolitana de Natal e já conurbada com a capital
pelo eixo sul desta. Parnamirim possui 229 mil pessoas (IBGE,
2013), tendo essa cidade similaridade com Natal por ser também
100% urbanizada. Na paisagem de Parnamirim, encontram-se
muitas das praias urbanas utilizadas pela população da capital
norteriograndense, caracterizando, entre outros motivos, sua
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relevância. É nesse recorte geográfico, especificamente na praia de
Pirangi do Norte, em Parnamirim/RN, que o trabalho irá abordar
a segregação socioespacial em seus aspectos generalizantes e
comuns, e em um ponto específico, como há segregação inclusive
no turismo de segunda residência, por meio da observação
empírica do empreendimento imobiliário Condomínio Porto
Brasil Resort.
A metodologia do estudo está baseada em análise participante,
focada em uma abordagem eminentemente qualitativa, em que
houve a experiência empírica da autora no empreendimento,
por diversas vezes, para observar as relações de convívio dentro
do empreendimento, de que forma se construíam os laços.
Ademais, buscou-se comparar os padrões de construção dentro
do empreendimento, de modo que visivelmente percebem-se
as diferenças materiais e simbólicas no interior dos muros. Para
fundamentar a pesquisa científica, lançou-se mão de um aparato
acadêmico, por meio de revisão bibliográfica e de análise documental,
para resgatar dados e índices que se mostraram bastante necessários
à contextualização do leitor. Por fim, foram ouvidos alguns
entrevistados que integram a realidade do condomínio fechado
Porto Brasil Resort, tais como moradores e um dos empreendedores
do local, cujas entrevistas foram semiestruturadas.
Dessa forma, o estudo busca compreender os subníveis da
segregação socioespacial dentro de um condomínio fechado,
por intermédio da narrativa da realidade do Porto Brasil Resort,
cujo aporte material e simbólico sugere a hipótese de que a
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população urbana caminha no viés das segregações como forma
de materializar as divisões ideológicas e imateriais de classes
presentes dentro da própria sociedade.

REFERENCIAL TEÓRICO

P

ensar o espaço como forma de interação e convívio entre os
habitantes, bem como ter o espaço como uma condicionante
direta dessas relações, é uma visão contemporânea, nascida de uma
observação do espaço não somente enquanto limite matemático e
de localização, mas também, as dinâmicas sociais que ocorrem
nesse ambiente. Considerando que a figura simbólica e material da
cidade tem mudado em compasso acelerado nas últimas décadas,
refletindo o que Soja (2008) argumenta com fulcro em Lefebvre
(1994), esse novo espaço é constituído pelo espaço vivido, como
uma soma do empírico e do simbólico.
A partir de uma perspectiva crítica desse espaço, surge a
constatação de que as relações endógenas a este são oriundas
e estão limitadas a uma confirmação da reprodução da lógica
capitalista. Nessa lógica, a dialética entre classes e padrões, outrora
representados por burguesia e proletariado e agora por classe
dominante e classe trabalhadora, representa a configuração de
distinções no seio social. Distinções estas que devem ser levadas a
cabo como diretrizes para as políticas de desenvolvimento urbano
e como princípio da própria organização social.
Nesse contexto, Carlos (2013, p. 69-70) afirma que a cidade
é o local da aglomeração, mas de uma aglomeração que não está
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ligada somente aos meios de produção, sendo assim a cidade “é
essencialmente o locus da produção, concentração dos meios de
produção, do capital, da mão de obra, mas é também concentração
de população e bens de consumo coletivo”. Portanto, essa cidade
é produzida e constituída a partir de elementos intrínsecos
ao modus vivendi da sociedade. É nessa seara que se percebe a
presença da espacialmente determinada da segregação social, por
meio da edificação de condomínios fechados.
Inserida nesse contexto de grandes aglomerações e permeada
por relações sociais de convívio determinadas pela lógica
capitalista da diferença e das desigualdades, a sociedade urbana
atravessa um processo de desorientação (SEIXAS, 2013) e, por
estar envolvida no ápice dessa expansão do espaço urbano, busca
maneiras suplementares de adaptação a essa nova realidade, sendo
notório que os pares buscam integração, e os que não são pares,
estranhamento. Lefebvre (1994) já atentava ao fato de que o espaço
é produzido e produto das interações sociais. O espaço condiciona
e é condicionado. Portanto, a segregação é uma construção social
de isolamento em enclaves dos pares. É a separação materialmente
verificada do conceito teórico de classes sociais distintas.
Nesse sentido, cabe ainda pontuar que a segregação
materializada no espaço por condomínios fechados não é aleatória
ou casual, considerando que os condomínios, em sua maioria,
oferecem como equipamento principal a presença de segurança
privada e a ausência do medo “da rua”. Por algum tempo,
discutiu-se se essa não seria apenas uma estratégia de marketing
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para conquistar novos mercados mediante o medo: medo da
violência urbana. Entretanto, dados recentes demonstram que
essa realidade é viva e não meramente construída. De acordo com
pesquisa publicada em janeiro de 2014 pela Organização Não
Governamental Mexicana “Consejo Ciudadano para La Seguridad
Pública y Justicia Penal A.C”, 16 cidades brasileiras figuram entre
as 50 cidades mais perigosas do mundo, estando Natal na 12ª
posição de tal ranking, o que demonstra que, de fato, a violência é
um aspecto que fundamenta a decisão da escolha pela segregação.
Sobre a segregação, pode-se inferir que ela deriva do processo
capitalista de expansão de fronteiras, o qual determina em seu
nascedouro que o sistema capitalista necessita da desigualdade de
classes para poder propulsar sua lógica. Dessa maneira, é necessário,
para a extrapolação das barreiras geográficas, que os enclaves
urbanos, sejam em bairros, sejam em espaços intencionalmente
construídos para diferentes públicos, se reproduzam na mesma
simetria que o capital. Isso determina, pois, as distinções sociais,
evidenciando o processo de semelhanças e diferenças no âmbito
da cidade. Segundo Milton Santos (2008), a localização e a
necessidade natural de habitar são somadas, formando o novo
modo de explorar o solo urbano, pela privatização de terras
mediante o mercado imobiliário, que emerge, em seu favor, das
diversas opções de localização e dos pacotes de bens e serviços
que a cidade pode oferecer.
Nesse contexto, a produção do espaço urbano tende a focar
nas distâncias, na acessibilidade e na localização em relação ao
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centro e à periferia. Isso não implica, contudo, que a afirmação
de Lojkine (1997), por exemplo, justifique a preponderância do
centro em detrimento à periferia. Ao revés disso, como argumenta
Villaça (2001), as metrópoles brasileiras não obedecem ao padrão
de segregações pelo indulto centro x periferia. Existem enclaves
de classes sociais de maior poder aquisitivo em áreas periféricas,
bem como um planejado distanciamento dessas mesmas classes
dos centros.
Entretanto, o que ora se discute no presente trabalho é a
segregação em si, independente de ela ocorrer na razão centroperiferia. Nessa vertente de pensamento, resta claro que o que de
fato subsiste a qualquer retórica que discuta os padrões de centro e
as novas centralidades é que as relações sociais estão caminhando,
continuamente, no sentido de manter as diferenças expressas
no ambiente construído do espaço urbano, ficando a paisagem
cada vez mais marcada pelas diferenças e desigualdade na
oportunidade de acesso à cidade. Nesse cenário, nenhum exemplo
se mostra mais contundente do que o condomínio fechado: há um
filtro que seleciona os potenciais conviventes, há a privatização de
serviços públicos, as normas mais coercitivas são as produzidas
no espaço interno do condomínio e as relações se dão na medida
da conveniência e não mais da necessidade. Eis a negação da rua
como festa de Lefebvre (2008). Diante dessa argumentação, estarse então a tratar de uma segregação que surge na estrutura das
relações sociais, que, com fulcro em Villaça (2001, p. 142), “é um
processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais
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tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais
ou conjuntos de bairro da metrópole”.
No intento de situar o leitor sobre essas dinâmicas de “separarse dos desiguais conscientemente” por meio de construções que
limitam o acesso e privatizam o cotidiano, o presente trabalho
utiliza como recorte espacial a realidade experimentada nas
cidades de Natal e de Parnamirim, ambas no Rio Grande do
Norte, por meio da observação das relações sociais e da separação
de classes que existem dentro de um condomínio fechado
localizado em Parnamirim/RN. Isso extrapola o pensamento
de Flávio Villaça (2001) e de Ribeiro (1997) quando tratam dos
condomínios fechados, elencando-os como tendências regionais
e metropolitanas: contrariando essa lógica, o estudo de caso do
Condomínio Porto Brasil Resort, na praia de Pirangi do Norte,
distrito de Parnamirim/RN, mostra como um empreendimento
que ultrapassa as barreiras geográficas da metrópole abarca a
demanda por segregação, extensiva à segunda residência, bem
como evidencia que dentro do próprio empreendimento, ou seja,
dentro dos muros, existem diferenças visíveis entre os moradores.
Portanto, buscar o isolamento em convivências restritas, sob
o controle privado dos moradores, parece ser mais uma das facetas
da expansão do tecido urbano produzido pela sociedade capitalista
contemporânea, a qual determina novas atribuições e novas
espacialidades para manter conceitos que perduram por séculos,
desde o nascimento do capitalismo, adaptando a velha lógica
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da fortificação medieval de proteção contra os estranhos para a
realidade urbana de estranhamento e de isolamento dos pares.

O CONDOMÍNIO PORTO BRASIL RESORT
O objeto de estudo do presente capítulo está situado na faixa
litorânea do estado do Rio Grande do Norte, distante apenas 12
km da sua capital, Natal. O empreendimento pertence à região
administrativa de Parnamirim, localizado na praia de Pirangi
do Norte, bastante urbanizada por agregar o turismo (nela se
encontra o maior cajueiro do mundo) e por ser área de veranistas
em razão da sua proximidade com a capital.
Lançado em 2007 pela construtora potiguar Delphi Engenharia, o Condomínio sofreu modificações de seu projeto inicial, inclusive nos padrões de construção e na disposição dos
edifícios que foram construídos, em face da mudança de incorporadora, da Delphi para a BSPAR Construções, e, posteriormente, para a Domus Edificações. Assim, cada empresa do ramo
da construção civil deu rumo diferente ao empreendimento,
sem, contudo, retirar-lhe a característica base de ser uma mercadoria imobiliária classificada como “alto padrão”.
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Figura 7 – Trajeto do centro de Natal/RN
até o condomínio Porto Brasil

Fonte: Google Maps. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/
Condom%C3%ADnio+Porto+Brasil+Resort/@-5.9683107,-35.1373524,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7b2f734ad0cb625:0x926e1edaa96c5ecb!8m2!3d5.9683107!4d-35.1351637>. Acesso em: 15 mar. 2014.

O condomínio Porto Brasil Resort possui uma área total de
177 mil metros quadrados, com acesso pela Avenida Deputado
Márcio Marinho (RN063), artéria de acesso entre as praias do
litoral sul do estado e a Região Metropolitana de Natal. Afora essa
via de acesso, todo o condomínio está rodeado por áreas verdes
de mata nativa e por mar, contando, inclusive, com duas praias
privativas, às quais só tem acesso mediante o condomínio (Praia
dos Lamartines e Praia do Flamengo). A localização espacial do
condomínio pode ser vista na Figura 8, a seguir.
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Figura 8 – Imagem aérea do condomínio Porto Brasil Resort

Fonte: Imagem aérea Google Earth, capturada em: 15 mar. 2014.

Conforme explanação acima, se torna visível que o
Condomínio Porto Brasil caracteriza-se por ser uma localização
de difícil acesso, pelo fato de conter barreiras naturais e barreiras
construídas para tal finalidade. As praias privativas, como se pode
observar na imagem apresentada somente podem ser usufruídas
pelas pessoas que estejam dentro do condomínio (moradores
e convidados previamente cadastrados), depois de passarem
por uma guarita de segurança particular que libera (ou não) o
acesso do banhista à escada e à trilha que dão acesso à Praia dos
Lamartines e à Praia do Flamengo, respectivamente. Fora essa
possibilidade de acesso privado, os banhistas que queiram chegar
às praias somente podem fazê-lo por dentro da mata nativa ou
de barco. Assim, diante dessa privatização do espaço público,
limitando o acesso para pessoas devidamente cadastradas,
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o Condomínio Porto Brasil utiliza-se desse atrativo natural
como mecanismo de diferenciação no mercado e nicho para
comercializar o empreendimento para classes de renda mais alta,
que podem pagar pela exclusividade.
Outro ponto relevante das características do objeto de estudo,
que o torna vértice da presente observação acadêmica, é o padrão
de construção e de sociabilidade que ocorre dentro do perímetro
do condomínio. Esse é o ponto principal da presente análise. O
Porto Brasil Resort tem 5 conjuntos com diferentes padrões de
construção, denominados: Residencial Sagres, Villa Real, Villa
Imperial, Villa Colonial e Villa do Sol.
Para descrever as especificidades de cada tipo de construção
dentro do empreendimento Porto Brasil, iniciar-se-á pelo
Residencial Sagres. Esse é o conjunto mais recentemente construído,
em fase de finalização e com maior aspecto de segregação espacial.
Localizado na beira-mar, conta com 16 unidades habitacionais
dispostas em um único prédio, as unidades variam de 133 a 370
metros quadrados, com possibilidade de aquisição de 2 a 4 vagas
de garagem. Apesar de estar situado dentro do empreendimento,
que já conta com área de lazer completa, o Residencial Sagres
diferencia-se por ter sua própria área de lazer com piscina, sauna
e salão de festa, além de ser a que está mais próxima do mar.
O Residencial Sagres está espacialmente localizado em
uma área de remoto acesso para os moradores, e, para chegar
até as unidades habitacionais, é necessário identificar-se em
uma segunda guarita, reservada especialmente para esse local.
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Durante a observação participante, a autora pôde apoderar-se
da percepção de que os elevados preços das unidades justificamse pelo acesso extremamente limitado e pelos equipamentos de
lazer e segurança existentes destinados somente para essa região,
afora os do próprio empreendimento Porto Brasil. Ademais, é
importante destacar que os indivíduos que estão domiciliados
nesse local somente têm contato com o restante do condomínio
e com os demais banhistas da praia pública de Pirangi do Norte
quando acessam a praia, pois, em sua maior parte do tempo, estão
na área de lazer exclusiva ou na praia particular.
O Villa Real é composto por 5 edifícios (Villa Real 1, Villa
Real 2, Villa Real 3, Villa Real 4 e Villa Real 5), cada um com
6 pavimentos e apartamentos com metragens diferentes. Esse
empreendimento é caracterizado por ter os maiores apartamentos
e a vista mais clara do mar, exceto quando comparado ao
Residencial Sagres. Também possui área de lazer privativa, com
vários equipamentos destinados ao uso de todas as faixas etárias.
Percebe-se que, diferentemente dos outros nichos de construção
do Porto Brasil, esse possui uma grande quantidade de moradores
que fixaram residência, perdendo, então, esse empreendimento, a
característica de segunda residência. Mas esse ainda prepondera a
destinação de turismo e lazer, sendo um domicílio adicional para
grande parte do público.
O Villa Imperial está localizado no extremo leste do perímetro
do Porto Brasil Resort, cuja característica principal é o públicoalvo. Dentro do empreendimento, sob uma visão global, o Villa
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Imperial é o único destinado a um público médio-padrão, com
apartamentos de menores dimensões, com pouca privacidade,
em decorrência dos 8 blocos que o compõe estarem ligados, tem
sua área de lazer e, sobretudo, a característica material que mais
o difere dos padrões de sociabilidade e construção do restante
do condomínio é que somente o Villa Imperial está totalmente
cercado por grades. Pela observação e vivência, denota-se que
há, para além da separação materialmente existente, uma clara
divisão simbólica entre os habitantes do empreendimento, que
dificilmente ultrapassam as grades do seu “subcondomínio” para
acessar os outros equipamentos do Porto Brasil.
Como terceira opção de construção vertical, há o Villa
Colonial, o qual compreende três torres. Esse, não diferente dos
demais, também possui sua área de lazer. Considerado no mesmo
universo de preços praticados, está no mesmo nível do Villa
Real, apesar de ser “conhecido” dentro do condomínio por ter
os apartamentos mais quentes e com pouca ventilação, o que, de
certa maneira, justifica a climatização de todas as unidades. Sob
uma crítica social, pode-se inferir que a condição climática é um
fator que diferencia a convivência entre os moradores do Porto
Brasil, uma vez que os que estão localizados no Villa Real dizem
ser “melhores posicionados” no condomínio do que os indivíduos
que adquiriram unidades habitacionais no Villa Colonial. O Porto
Brasil Resort possui, ainda, o Villa do Sol, 69 lotes destinados à
construção de casas, sendo esse aqui o maior elemento simbólico do
condomínio, por serem os modelos arquitetônicos das casas de alto
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padrão o ícone de luxo que o Condomínio Porto Brasil representa
no segmento. De acordo com pesquisa informal realizada dentro
do empreendimento com funcionários e moradores, são as casas as
responsáveis pelo impacto na paisagem e no imaginário do público
que visita o empreendimento na condição de possível comprador.
Ademais, a maioria das casas destina-se aos moradores de Natal e
caracteriza-se por ser a segunda residência (casa de veraneio). Os
moradores que possuem casas no Villa do Sol acessam qualquer
área de lazer do empreendimento, mas são direcionados ao uso da
maior delas, que contempla, além de piscina e sauna, salão de festas,
restaurante privativo, academia de ginástica, quadra poliesportiva e
parque de diversões.
Entretanto, diante da variada gama de opções de lazer,
verifica-se que os moradores preferem construir dentro de seus
respectivos lotes suas próprias áreas de lazer a tê-la que dividi-la
com os demais, o que expressa mais uma forma de subdivisão no
padrão de convivência e de sociabilidade, estando os moradores
segregados por escolha individual dos demais. Há, portanto, uma
clara estratificação dos padrões de uso e de aproveitamento dos
espaços públicos da área privativa do Porto Brasil.
Por fim, cabe salientar que um aspecto visível, por ser
opção de compra e diferenciação social, é a característica do
empreendimento em contar com privatização de serviços
públicos, tais como esgotamento sanitário, distribuição de energia,
segurança e manutenção das praias e dos acessos, sendo todas as
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vias internas pavimentadas e com sinalização de trânsito, além do
rigoroso controle das regras de trânsito e de convivência exercido
pelo Condomínio.
Dessa forma, resta caracterizado, ultrapassando os limites da
segregação da rua para o espaço fechado, que o objeto de estudo
desponta como curioso eixo analítico por permitir ao leitor que
observe como a segregação contempla não só o espaço físico, mas
também o imaginário daqueles que estão incluídos dentro dos
muros, bem como os alheios à área restrita, que usam da rua e
da cidade. Não se deve olvidar que há dentro de um único espaço
fechado uma notória diferenciação nos padrões de ocupação e uso
do solo e, mais nitidamente, nas formas de convívio e sociabilidade
dos pares, a qual, conforme demonstrada em observação
participante, dá-se, principalmente, de acordo com a ocupação
do espaço (ou seja, em qual Villa você está) e com os elementos
simbólicos que permeiam essas relações, tais como profissões,
automóveis utilizados, benfeitoria dos imóveis, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A terra, o solo e o espaço geográfico são elementos naturais
dos quais o homem não pode abrir mão. Não existem condições
ou formas: de uma forma ou de outra o homem necessita fixarse numa gleba para desenvolver-se. Porém, a forma como essa
apropriação do recurso natural ocorre no mundo contemporâneo
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está em constante mudança, apresentando padrões bastante
distintos, de acordo com vários fatores que abrangem desde classe
social até programas de governo com a finalidade de apropriação
do solo.
Nessa perspectiva histórica e de mudanças na configuração
espacial dos locais, as cidades foram ganhando sua importância,
sendo hoje responsáveis pelo abrigo de mais de oitenta por cento
da população, como no caso brasileiro. Mas, ultrapassando a seara
da relevância das cidades, sem, contudo, desmerecê-la, tem-se a
evidência, nesse processo de desenvolvimento, do fenômeno
urbano, o qual possui em seu cerne a cidade, mas não se detém
aos seus limites, havendo, pois, a partir dessa expansão do urbano,
um rompimento entre a dicotomia clássica de cidade e campo.
O urbano trouxe, em seu arcabouço de mudanças, aspectos
que dizem respeito às formas de convivência e sociabilidade.
A disparidade, inicialmente retratada em detalhes por Marx,
hoje se mostra para além das fronteiras da descrição: as
diferenças estão espacialmente localizadas em enclaves, cujas
características são capazes de imbuir o cidadão de sua posição na
sociedade, afetando em seu imaginário as noções de convivência
e pertencimento à cidade.
Outrora, a rua, os centros e os espaços públicos eram os locais
onde a vida se mostrava, com suas imperfeições e almejos. Agora,
diante dessa nova configuração de vida, com o fenômeno da
globalização e o avanço das fronteiras, das tecnologias, das redes
de fluxos, os territórios aspiram uma nova forma de percepção:
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é o lugar do desconhecido. O que antes se mostrava instigante
ao homem, conhecer o desconhecido, manter vínculos com
quem lhe era estranho, hoje é motivo para medo, desconfiança e
estranhamento. E nesse eixo de expansão de fronteiras do urbano,
nasce uma nova forma de uso do espaço: a segregação.
Esse novo padrão de uso do solo consiste basicamente em
dividir as pessoas, de maneira mais clara no espaço materialmente
construído, de acordo com o grau de inter-relação que elas
possuem entre si, seja financeira, seja social, seja por necessidade,
seja por determinação de terceiros. E essa divisão, por escolha ou
não, altera as formas de sociabilidade das cidades.
É nesse intento, então, que este capítulo pretende ilustrar esse
novo modelo, que pode lembrar ao leitor as antigas edificações
medievais europeias ou a muralha da China, uma vez que essas
populações segregadas, principalmente nas cidades, encontramse delimitadas espacialmente por muros e por privatização
dos equipamentos que do outro lado da rua são públicos e
de responsabilidade do Estado. Nessa dinâmica, esse modelo
de enclaves é exemplificado por meio do estudo da realidade
vivida em um condomínio fechado, ilustração clássica do
padrão segregacionista contemporâneo, localizado na cidade de
Parnamirim/RN, 12 km distante da capital do estado, Natal.
Pela observação participante, desenvolvida pela autora em
dois meses do ano de 2014, percebeu-se que, mesmo dentro de
um muro que por si só já representa uma distinção do valor de uso
do espaço, existem formas distintas de construir e de usufruir os
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equipamentos coletivos de lazer. Isso interfere no convívio entre
os segregados, uma vez que as ocupações dos espaços, seja a praia
privativa, sejam as piscinas, sejam as vias coletivas, se fazem de
acordo com a localização do morador dentro do empreendimento.
Por fim, pretendeu-se mostrar que tal relação social percebida
no condomínio fechado exalta o modelo de expansão urbana
calcado nas máximas do capitalismo, as quais mantêm inertes as
premissas de classes sociais e estratificação que são resultantes e
resultado da produção do espaço urbano. Dessa forma, é interessante
que se atente para o fato não só do valor de uso e troca do solo,
mas também para as diferentes maneiras que esse espaço vivido, o
qual une o material e o simbólico (LEFEBVRE, 2008), interfere e é
interferido pelas relações sociais com e por elas permeadas.
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capítulo 11

CIDADANIA E DIGNIDADE NO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA:
DAS INTENÇÕES À REALIDADE
Patrick Le Guirriec
Tradução de
Maria Aparecida Antunes de Macedo

S

exta-feira, 23 de maio de 2014. A favela Anatália, onde
estou entrando, conta atualmente com 190 famílias que
progressivamente se instalaram na periferia de Natal1, em um
vasto terreno da municipalidade denominado Riacho do Sangue.
Os primeiros ocupantes invadiram esse terreno há alguns anos
e seu número não parou de aumentar, em virtude da chegada
de pessoas vindas do interior, de outras favelas e de sem-tetos,
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mas também da instalação de filhos do bairro vizinho desejando
deixar a casa dos seus pais, porém sem desejar afastarem-se muito
destes e sem precisar viver de aluguel. Hoje a favela encontra-se
em plena efervescência, com suas ruelas poeirentas entupidas de
móveis, sacos, colchões e aparelhos eletrodomésticos. Na entrada,
os caminhões fretados pela Prefeitura esperam para carregar
tudo em direção ao novo loteamento, Vivendas, financiado pelo
programa federal “Minha casa Minha vida”. Alguns moradores da
favela já demoliram as paredes de suas casas, em uma atitude que
podemos interpretar como símbolo de uma ruptura vivenciada,
a do final da vida de “favelado”. Pelas fendas assim perfuradas,
pode-se tanto ver as acomodações reduzidas da habitação, a
divisão dos cômodos feita de tábuas mal ajustadas, como visitar o
jardim onde eram cultivados frutos e legumes, criadas galinhas e
às vezes porcos na sombra das bananeiras. O chão de cimento fica
repleto dos restos de móveis estragados ou considerados indignos
do novo apartamento.
Em sua partida, os habitantes venderam ou deram àqueles do
bairro vizinho tudo o que eles não podiam levar para o novo lar:
animais domésticos, galinhas, antenas parabólicas, telhas, quando
tinham. Muitos desses que partem não têm o direito de levar
consigo carroças e burros com os quais eles perambulam pela
cidade à procura de materiais recicláveis, sendo obrigados, assim,
a confiá-los a algum conhecido. Inúmeros habitantes pedem-me
para tirar fotos de seus barracos a fim de ter uma lembrança dos
anos aí passados. Um trator destrói as casas à medida que elas
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se esvaziam e carrega imediatamente os restos de demolição nos
caminhões para evitar qualquer instalação de novos sem-tetos.
Dois membros da polícia ambiental, ostensivamente armados e
prontos a atirar, vigiam essas operações em curso, exibindo o fato
de o Estado ter retomado o poder sobre o território.
A maioria dos habitantes diz-se felizes de se mudar, pois irão
morar em uma habitação que lhe será sua; uma casa “digna”–
termo recorrente em suas falas e que coincide com o leitmotiv
dos discursos tanto dos atores políticos como também dos
pesquisadores-acadêmicos e retomado, porque interiorizado,
pela população designada. “Vamos para a civilização”, diz-me
uma mulher de aproximadamente 35 anos, sentada em meio aos
seus móveis amontoados na beira do caminho, “porque aqui a
gente é muito estigmatizada, a gente é favelados”. Eles percebem
a transformação iminente em termos de melhoria de imagem,
reproduzindo, assim, os discursos oficiais relativos à erradicação
das habitações indignas. No entanto, a mudança dessa população
cria sentimentos contraditórios, pois se ela é o resultado de uma luta
de vários anos, ela é também a partida para uma vida desconhecida
da qual os moradores veem as dificuldades aproximarem-se, em
especial, as financeiras. Se a filha dessa mulher, faxineira, avalia,
inquieta, as despesas que ela terá de arcar, outros consideram
longos demais os dez anos durante os quais eles terão de pagar
os seus respectivos apartamentos. Algumas pessoas recusam-se a
deixar a favela, pois não imaginam, um único instante, suas vidas
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em um apartamento. Elas negociam um prazo de uma semana
com o mediador da Prefeitura de Natal e esperam ser esquecidos
por esta.

UMA NOVA POLÍTICA DE
HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL
A cena que acabamos de descrever ilustra a nova política
posta em ação, desde 2009, no Brasil. O primeiro programa de
habitação social de grande amplidão tinha sido lançado no Brasil
a partir do início da ditadura militar de 19642, mas esse programa
funcionava por meio de um autofinanciamento. Os candidatos
à aquisição deviam comprovar sua capacidade de reembolsar.
Dessa forma, os mais pobres eram excluídos. Além disso, as
crises econômicas dos decênios 70 a 90 provocaram uma inflação
com um insuficiente repasse para os salários, levando consigo o
aumento de inadimplência e, por conseguinte, o aumento do
fenômeno da favelização. Tal programa terminou em 1986, e a
questão da habitação social foi devolvida, principalmente, aos
municípios e aos estados da federação. A criação do Ministério
da Cidade, em 2003, indica a renovação do interesse do Governo,
antes dispensado por ele, pelas questões urbanas, e, sobretudo, pela
habitação social. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) tem por objetivo favorizar a criação de empregos e o
acesso à habitação em zonas urbanas e rurais. Entre 2009 e 2014
prevê-se a construção de três milhões de casas, e a Presidente Dilma
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Rousseff, ainda candidata a um segundo mandato, anunciou um
prosseguimento do programa em 2015. O mesmo foi reconsiderado
depois do Impeachment e não existem dados sobre o numero de
casas atualmente construídas ou obras paradas.
O PMCMV é um programa do Governo Federal em parceria
com os Estados e os Municípios gerenciados pelo Ministério das
Cidades, colocado em ação pela Caixa Econômica Federal (CEF –
banco do Estado). Os municípios, em geral, fornecem o terreno e
operam as solicitações de financiamento junto ao Governo Federal
e este, por sua vez, versa os fundos à CEF, que se responsabiliza
pela execução dos trabalhos. É da responsabilidade da Prefeitura
a construção de equipamentos públicos necessários às áreas de
ensino, de saúde e de segurança.
Os beneficiários do programa estão divididos em três
categorias segundo a renda mensal. As pessoas cujo teto salarial é
de R$1.600,00 têm direito a uma dedução de até 96% do valor da
moradia e pagam no máximo 5% de seu salário mensal durante
dez anos. Aqueles que se encontram na faixa salarial de até
R$3.100,00 beneficiam-se de um empréstimo bancário com taxa de
juros mais baixa que a do mercado e de um desconto de R$25.000,00
sobre o valor total da moradia e, finalmente, os adquirentes de renda
salarial de até R$5.000,00 beneficiam-se de empréstimos com taxa
de juros baixa. Entre 2011 e 2014, o orçamento anual da Federação
variou entre 11 e 16 milhões de reais por ano para habitações cujo
custo da construção varia entre R$20.000 e R$60.000, de acordo
com a qualidade arquitetônica e como preço do terreno.
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Para a atribuição das moradias às pessoas da primeira categoria de renda, aquela que nos interessa aqui, há duas maneiras delas
se tornarem beneficiárias: seja ser sorteada, a partir de uma lista
de espera na qual se inscreve previamente na CEF, seja morar em
uma favela que será totalmente removida, cuja escolha, efetuada
pela Prefeitura, é orientada pelos membros do MLB, o qual se trata
de um movimento de luta dos bairros, vilas e favelas. Oriundo do
Partido Comunista Revolucionário, tal movimento defende a luta
armada e, ao mesmo tempo, apoia o atual Governo Federal. Em virtude de ser o único movimento de pressão, em Natal, que defende
o problema da habitação, ele goza de uma grande influência na Prefeitura. A sua ação consiste em organizar várias contestações, entre
elas as que são protagonizadas por aqueles habitantes de moradias
precárias, a fim de pressionar a Prefeitura para a garantia dos terrenos e também para a demanda dos financiamentos do PMCMV
junto ao Governo Federal. Segundo Carlos, um dos animadores
desse movimento em Natal, é a intensidade das ações levadas a cabo
pelos habitantes de uma favela que fará com que ela seja escolhida
para receber novas habitações.

O PREÇO DE UM ENDEREÇO
Hoje os habitantes da favela Anatália vão, assim, ao conjunto
habitacional Vivendas reunirem-se com aqueles de duas outras
favelas, completando o número de aproximadamente trezentas
pessoas, originárias de lugares distintos da cidade de Natal e que
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foram sorteadas para se beneficiarem do Programa.Para receber as
famílias, que contam frequentemente com três ou quatro filhos, foi
construído um conjunto residencial de oitocentos e noventa e seis
apartamentos de quarenta e três metros quadrados, reagrupados
por oito em imóveis erguidos em sobrados rigorosamente
idênticos e perfeitamente alinhados em um cenário muito
mineral. Eles são acolhidos no conjunto residencial pelos serviços
sociais da Prefeitura, que lhes entregam as chaves de suas casas,
fornecendo-lhes as informações primeiras sobre os seus direitos e
deveres dentro do conjunto.
A nova moradia, evidentemente, constitui um patrimônio que
jamais seus beneficiários teriam podido adquirir pelo valor real
do mercado imobiliário, pois que eles pagarão uma mensalidade
entre R$ 25,00 e R$80,00 durante dez anos, em função de seus
salários. Ela, também, oferece elementos de conforto que não
possuíam em seus barracos: um lugar claro, a água e a eletricidade
à vontade, um teto e paredes sem risco de desabar em razão das
chuvas. Se por enquanto os correios não aceitam ir até lá por razões
de rentabilidade, essa moradia lhes permite possuir um endereço,
mesmo se ela não constitua a mais prestigiosa que exista, já que
Vivendas foi construída perto de um conjunto de quatrocentos
e cinquenta casas erguidas há dez anos para alojar a população
de outra favela,que sofre atualmente com inúmeros problemas
ligados ao tráfico e consumo de drogas.
Aceitando a habitação, que eles podem interpretar como
a marca da atenção que lhes dá a sociedade, seus moradores
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mostram a vontade de nela integrar-se, deixando para trás,
então, os espaços estigmatizados e seu modo de vida assim que
sua capacidade de responder às expectativas do Estado, cujos
representantes fizeram tocar o hino nacional no dia da inauguração
de Vivendas. Minutos depois, o prefeito declarava: “Não importa
qual prefeito, de não importa qual cidade do mundo, ficaria muito
feliz de estar hoje nesta inauguração que participa de uma política
pública tão fundamental para a cidadania”. Trata-se de integrar no
Estado populações consideradas como marginalizadas, sofrendo
uma falta de inserção na sociedade global. O prefeito prometeu,
igualmente, a construção de duas escolas e de um centro de
saúde, mas no centro do bairro e não do novo loteamento, ou
seja, aproximadamente a dois quilômetros de distância, que os
moradores do conjunto terão que percorrer, seja a pé, tomando
uma rodovia onde as agressões são uma constante, seja por meio
de ônibus de uma única linha existente, desde que eles possam
pagar a passagem que aumenta para R$2,50.

CONTRADIÇÕES
Vê-se claramente nesse programa uma vontade de
normalização de uma população considerada marginal, em razão
de viver em favelas. O laço intangível entre a imagem do habitante
e a do habitat foi particularmente colocado em evidência por Licia
Valladares a propósito das favelas do Rio3. Em Anátalia, a presença
ostentatória da polícia no momento da mudança da favela para
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o conjunto, as referências à cidadania, a organização rigorosa do
novo conjunto residencial e a presença dos serviços sociais estão
entre os elementos que sublinham a vontade de findar a desordem
e a marginalidade que representava a favela, segundo as normas
sociais e políticas dominantes.
Mas, o loteamento foi implantado em um afastamento
considerável da cidade; ele não dispõe de nenhum equipamento
público e é servido por apenas uma linha de ônibus pouco confiável
e cujo uso representa um encargo insuportável por causa dos
orçamentos apertados da maioria dos moradores. Os custos da
habitação irão, dessa forma, aumentar muito e a renda diminuir,
pois não será mais possível tirar fontes de renda complementares do
quintal, como na favela, nem4 trabalhar como catador por falta de
espaço para armazenar o material coletado cotidianamente. Podese, assim, temer que esse Programa contribua para criar margem
e aumentar a precariedade da população aí instalada. Como em
outras operações realizadas em outras cidades, a venda da casa
por muitos moradores, mesmo proibida, mas bem real e estimada
em 25% pelo representante do MLB, será seguida pelo retorno
a uma favela. Aqueles que permanecerem irão depender ainda
mais de medidas assistencialistas do Governo, não conseguindo
sua emancipação das relações clientelistas e permanecendo por
muito tempo na periferia, como se o direito à cidade lhes fosse
permanentemente proibido.
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NOTAS
1
Cidade de 800.000habitantes situada no litoral nordeste do Brasil.
2
HOLZ, Sheila; MONTEIRO, Tatiana Villela de Andrade. Política
de habitação social e o direito a moradia no Brasil. Diez años de cambios en
elmundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008.In: COLOQUIO
INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA, 10., 2008, Barcelona. Actas… Barcelona,
Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. Disponível em: <http://
www.ub.es/geocrit/-xcol/158.htm>.
3
VALLADARES, Licia.La favela d’un siècle à l’autre. Paris, MSH, coll.
Horizons américains, 2006.
4
Ler, em relação à negação ao direito à cidade, da qual os favelados
são vítimas, o livro, de Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro –
Histoire et droit, XIXe-Xxesiècles. Paris: L’Harmattan, 2010.
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