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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho vem analisar e responder a alguns questionamentos 

pertinentes a expansão urbana verificada sobremaneira nos últimos 30 anos na 

cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Porém o objetivo dessa análise não é 

englobar o município enquanto unidade urbana, mas a sua Região Administrativa 

Norte, uma das quatro regiões administrativas existentes na cidade, onde o processo 

de “explosão” demográfica e crescimento das estruturas urbanas ocorreram de 

forma mais intensa, promovendo uma (re)produção do espaço e também das 

atividades econômicas regionais. 

A questão a ser respondida nesta pesquisa refere-se a possibilidade de 

sustentabilidade da Zona Norte, como é popularmente conhecida, enquanto 

município autônomo. Afinal esta região vem apresentando, ao longo das últimas 

décadas, uma verdadeira redefinição de suas estruturas físicas e também sociais, 

descaracterizando-a enquanto espaço secundário e completamente dependente das 

estruturas centrais da cidade. Nessa chamada redefinição, verifica-se uma alteração 

nas relações existentes entre a Zona Norte natalense e o centro da cidade. Em 

outras palavras, pode-se afirmar que vem ocorrendo uma transformação nas 

relações pré-estabelecidas entre centro-periferia. Vale ressaltar que esse fenômeno 

não ocorre de forma isolada em Natal, sendo verificado também em outras 

metrópoles, visto que é um produto da expansão física, desordenada muitas vezes, 

e também do crescimento dos setores produtivos e especialmente do setor de 

serviços, que facilmente produzem ou reproduzem o espaço necessário à sua 

manutenção. 

Na expansão das redes de produção e consumo está um dos aspectos mais 

relevantes para a determinação das alterações estruturais vivenciadas na Zona 

Norte, em seu momento atual e também no delineamento do seu futuro, seja 

enquanto região administrativa ou município já estabelecido. Afinal, como afirma 

Carlos (2003), 

 
O desenvolvimento das forças produtivas produz mudanças constantes e 
com essas a modificação do espaço urbano. Essas mudanças são hoje 
cada vez mais rápidas e profundas, gerando novas formas de configuração 

                                                                                                                                                         
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL – GEFOR. jpgeografia@yahoo.com.br 
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espacial, novo ritmo de vida, novo relacionamento entre as pessoas, novos 
valores. (CARLOS, 2003, p.69) 
 

A pesquisa objetiva então, realizar o recorte específico das atividades 

econômicas da região, buscando analisar o crescimento dos diversos setores 

econômicos, verificado juntamente à expansão territorial da área, pois através desta 

análise buscar-se-á a confirmação, ou não, de sua sustentabilidade e 

desenvolvimento. 

Na análise de seu crescimento econômico foi indispensável um 

levantamento bibliográfico e estatístico do crescimento populacional, econômico e 

social da Zona Norte. Paralelamente ao levantamento estatístico, realizou-se uma 

análise entre os conceitos de cidade elaborados atualmente e a configuração 

estrutural do possível município. A multiplicidade de pensadores e teorias é ampla, 

todos buscando atingir o nível de compreensão e posterior explicação dos 

fenômenos urbanos constantemente mutáveis na pós-modernidade. Nessa 

amplidão, o pensamento de uma autora específica foi eleito como fundamentação 

teórica para a análise do processo urbano da Zona Norte, compreendida enquanto 

unidade municipal4. A autora Ana Fani A. Carlos constitui, assim, o referencial 

teórico deste trabalho.   

As relações sociais se desenvolvem conforme a evolução de variados 

fenômenos da própria sociedade, sejam eles econômicos, políticos ou puramente 

sociais. Ter a zona Norte como objeto de estudo também significa ter a sua 

população como objeto de análise, pois um processo de emancipação e criação de 

um novo município depende sobremaneira da vontade da sua comunidade. Na 

busca da verificação dessa vontade da população da Zona Norte, entrevistas foram 

feitas, onde moradores foram questionados. Esses dados encontram-se comentados 

mais profundamente num próximo item deste trabalho. 

Juntamente a opinião dos moradores sobre uma possível emancipação, 

existiu uma pesquisa bibliográfica acerca do tema. Essa associação se faz 

indispensável, visto que uma emancipação ou criação de novos municípios no Brasil 

só pode realmente se efetivar mediante aprovação popular. Vale ressaltar que essa 

condição não elimina a possibilidade de manipulação promovida por setores 

interessados na manutenção de privilégios ou na obtenção dos mesmos.  Dentre os 

                                                 
4 Neste momento em que se busca a verificação da sustentabilidade da Zona Norte enquanto 
município autônomo, ocorre naturalmente uma simulação, onde a área estudada  é analisada como 
uma cidade. Nesta análise busca-se a verificação da existência das características citadinas da 
atualidade no local.  
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setores interessados na emancipação e surgimento de novos municípios, destacam-

se os tradicionais grupos políticos, que nesses processos ambicionam o controle da 

região. Os objetivos desses grupos políticos são bem conhecidos e dispensam 

explicações mais longas.5  

Após a delimitação do espaço em estudo e da realização das etapas do 

trabalho acima descritas, as considerações finais buscam então apresentar o 

resultado da pesquisa, visto que existe a possibilidade da verificação positiva ou 

negativa da sustentabilidade da Zona Norte enquanto município norte-riograndense. 

  

1 – A CIDADE DE NATAL 
 

A análise pretendida neste trabalho engloba fenômenos e transformações 

ocorridas num espaço delimitado como Zona Norte, Região Administrativa 

pertencente à cidade de Natal. Porém esta análise não se poderia concretizar numa 

perspectiva reducionista, onde este espaço estaria desligado de todo o espaço 

geográfico regional, nacional e mundial. Afinal sua compreensão depende da 

realização de um olhar complexo sobre seus fenômenos, que se apresentam a um 

só tempo como produtos e produtores de redefinições sócio-espaciais.  

Merece destaque o fato de que a delimitação do espaço não é apenas 

resultado do parcelamento do espaço no modo da propriedade privada. É também 

resultado da administração estatal e da divisão/distribuição do espaço segundo as 

condições do sistema de produção, daí a institucionalização de divisões 

administrativas existentes atualmente em Natal e também em todo o Brasil. 

Nesta perspectiva, a seguir, desenvolve-se uma breve descrição da cidade 

de Natal e nesta descrição, encontramos a cidade subdividida em regiões 

administrativas. Vale ressaltar que analisar as quatro regiões existentes não se 

configura um objetivo neste trabalho. Realmente, se pretende desenhar um perfil da 

Zona Norte inserida em um contexto geográfico, social, econômico e político, como 

não poderia deixar de ser e estar. 

  
1.1 – NATAL E SUA ZONA ADMINISTRATIVA NORTE: UMA DELIMITAÇÃO 
ESPACIAL 

                                                 
5 Nesta pesquisa existe a opção em não abordar profundamente os aspectos políticos envolvidos na 
possível emancipação da Zona Norte, pois não se configuraria um dos seus objetivos reais. Essa 
citação só se realiza devido a importância e a força dos interesses políticos nos processos 
emancipatórios já ocorridos e alguns que se encontram em andamento no Brasil. 
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O Brasil, uma república federativa, é um país composto por 26 estados e 1 

distrito federal. O Rio Grande do Norte é um dos 9 estados (unidades federativas) da 

Região Nordeste6 e tem como capital a cidade de Natal. Natal possui uma área de 

170 Km², apresenta limites com os municípios de Extremoz, ao norte, São Gonçalo 

do Amarante e Macaíba, a oeste e finalmente, Parnamirim, ao sul. A cidade também 

faz limite à leste com o Oceano Atlântico, fato que a promove como importante 

cidade turística. A cidade apresenta-se dividida em quatro Regiões ou Zonas 

Administrativas (Sul, Norte, Leste e Oeste), possuidoras de características bem 

definidas e distintas. O enfoque central é a Zona Norte, as demais serão somente 

citadas no decorrer do trabalho, podendo haver breve análise comparativa entre 

elas. Cada Região Administrativa é composta por bairros, sendo estes subdivididos 

em conjuntos habitacionais. Totalizando para a cidade o número de 36 bairros (Ver 

Mapa 1).  
 

MAPA 01: SUBDIVISÃO DE NATAL EM ZONAS ADMINISTRATIVAS 

                                                 
6 Aplica-se, neste trabalho, a divisão oficial do Brasil apresentada pelo IBGE atualmente. Nesta 
regionalização o Brasil subdivide-se em cinco macrorregiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-
Oeste) agrupadas de forma a integrar elementos naturais e socioeconômicos. 

 8311



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 
FONTE: NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA (2004) 

 

 

A Zona Norte localiza-se à margem esquerda do estuário do Rio Potengi, ou 

seja, possui um limite fronteiriço natural entre si e as demais regiões administrativas 

da cidade. Sua área é de 57,68 Km², possuindo um total de sete bairros, divididos 

em 39 conjuntos habitacionais (Ver Tabela 1). Apesar de não ser a Região com o 

maior número de bairros, a Zona Norte apresenta-se como a maior em extensão 

territorial, isto se explica pela grande extensão de seus bairros. Seus limites, como 

pode ser observado no mapa, coincidem quase completamente com os limites do 

município, ou seja, ao norte, limita-se com o município de Extremoz, ao sul, com São 
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Gonçalo do Amarante, a leste com o Rio Potengi e Oceano Atlântico e ao Oeste, 

com a estrada de Extremoz, limite com São Gonçalo do Amarante.   

 

 

 
TABELA 01: ZONA NORTE: SEUS BAIRROS E CONJUNTOS HABITACIONAIS 

BAIRRO CONJUNTO UNIDADES

POTENGI 379 

PANORAMA I 260 

PANORAMA II 80 

SOLEDADE I 540 

PANATIS I EIII 1123 

SANTA CATARINA 2200 

PANATIS II 220 

SOLEDADE II 1945 

SANTARÉM 2579 

MORADA CNB I E II 144 

 

 

 

 

 

POTENGI 

APERN * 

ALAMEDA DAS FRONTEIRAS 50 

PARQUE DOS COQUEIROS 2088 

ALVORADA IV 260 

ICAPUÍ 96 

 

 

N. SRA. DA APRESENTAÇÃO 

PLANÍCIE DAS MANGUEIRAS 76 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAIRRO CONJUNTO UNIDADES 

IGAPÓ 113 

IPE 32 

NOVA IGAPÓ 28 

MANOEL LEOPOLDO 48 

 

 

IGAPÓ 

CIDADE DO SOL 144 
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GRAMORÉ 1708 

NOVA NATAL (LOTES 

URBANIZADOS) 

1000 

NOVA NATAL 1863 

ELDORADO 153 

 

 

 

LAGOA AZUL 

CIDADE PRAIA * 

PAJUÇARA I 992 

PAJUÇARA II 948 

NOVO HORIZONTE 204 

VISTA VERDE 216 

VILA VERDE I 281 

VILA VERDE II 216 

PARQUE DAS DUNAS I - VI 1512 

BRASIL NOVO 324 

ALÉM POTENGI 216 

MORADA ALVORADA 190 

 

 

 

 

 

PAJUÇARA 

JOÃO PAULO II 154 

JARDIM DAS FLORES 126  

REDINHA NITERÓI 300 

SALINAS AUTO-CONSTRUÇÃO * 

FONTE: ADAPTAÇÃO DE ARAÚJO (2004) 
* DADOS NÃO DISPONÍVEIS 

 
1.2. – A OCUPAÇÃO – O ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

 
No século XVI, o mundo foi redescoberto, necessidades surgiram, conceitos 

mudaram. Os modos de produzir riquezas e a organização da vida em sociedade 

também foram revistos. O feudalismo teve fim, a era capitalista se iniciou. Nesse 

contexto realizou-se a colonização brasileira. A fundação da cidade de Natal ocorreu 

nesse momento particular. Após 1580, D. Felipe I, monarca hispânico, sagrou-se o 

grande senhor ibérico, unindo as coroas da Espanha e Portugal. O Brasil passa, 

então, ao domínio espanhol, justamente no momento em que seu litoral vivia 

constantes invasões francesas. Após conflitos sangrentos, finalmente o Rio Grande 

foi reconquistado. Hábil, o imperador ibérico determinou a construção de uma cidade 

e de uma fortaleza no litoral, assim estaria assegurado o distanciamento dos 

invasores e superado o abandono do nordeste brasileiro. Natal, então, nasceu 

cidade, como afirmou Câmara Cascudo. 
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Desde a sua fundação, em 1599, Natal apresentou um crescimento 

modesto. A Cidade Alta, como ficou conhecida a região onde surgiu Natal, foi o 

primeiro bairro da cidade e por algum tempo, constituía o único espaço citadino. No 

século XVII, a Ribeira, região inicialmente alagada, passa por um processo de 

aterramento e construção de valas, assim passa a compor o segundo bairro da 

ainda pequenina cidade. Rocas é o terceiro bairro natalense, seguido de Cidade 

Nova (Tirol e Petrópolis) e da criação oficial do bairro do Alecrim. Existiam ainda os 

grandes sítios distribuídos nos arredores do centro da cidade, onde se concentravam 

os habitantes mais abastados do lugar. Todo o resto do território era ainda 

encoberto pela vegetação nativa e em alguns lugares, intocado.  

Posteriormente, um dois maiores conflitos mundiais tiveram relevância na 

formação e ordenação do território natalense. A Primeira Grande Guerra destacou 

Natal como posição estratégica privilegiada, introduzindo-a nas principais rotas da 

aviação mundial. A partir de 1939, com a eclosão da Segunda Guerra, a cidade 

assume o papel de destaque como ponto de apoio para os norte-americanos aqui no 

Brasil. Parnamirim, cidade situada a 20Km de Natal, recebe uma base militar 

americana, constituindo a maior concentração bélica dos Estados Unidos fora do seu 

território. Todo este processo acabou por influenciar sobremaneira os hábitos e a 

cultura natalense, visto que era exatamente na cidade, centro das decisões 

fundamentais, que os milhares de americanos passaram a viver. O território sofre 

fortemente essa influência externa, pois o grande aumento demográfico fez surgir 

unidades habitacionais para atender a nova população, ampliada também pelo 

êxodo rural.  Além disso, Natal passa a receber profundos incentivos à sua vocação 

turística, visto que suas belezas naturais agora encantavam os estrangeiros. Este 

outro processo também imprime suas marcas no crescimento e ordenamento da 

cidade.   

Porém, mesmo diante desse aumento demográfico, a região que hoje 

compõe a Zona Norte de Natal, ainda era praticamente inabitada. Até o início do 

século XX, os dois únicos povoados existentes na área eram o povoado de Igapó e 

o da Redinha, este último limitava-se a uma pequena vila de pescadores. Esse 

relativo abandono da região explica-se pela grande dificuldade de acesso, visto que 

ele só poderia ser feito pelo município de Macaíba ou através da travessia de 
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barco7. Na área estendiam-se apenas grandes e médias propriedades rurais 

esparsas, algumas perduraram até a década de 70.  

Somente nas últimas três décadas, Natal passa realmente a expandir seu 

território, assimilando uma periferia ampla. Espaços antes rurais assumem, mesmo 

que de forma ainda reduzida, um caráter urbano, através do parcelamento do solo. 

Este processo ocorre principalmente no que se refere à produção estatal de 

habitações, fato que contribui para a expansão da malha urbana na cidade. Regido e 

orientado pela construção de novos conjuntos habitacionais, o território de Natal 

passa a ser acrescido por uma sucessão de novos bairros, alguns deles se 

constituíram lócus de classes mais abastadas, outros passaram a ser destinados às 

camadas mais populares, numa segregação espacial nítida. 

 

1.3 – SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: ESPAÇOS DE POBREZA, ESPAÇOS 
DE RIQUEZA 
 

Abordar a questão da segregação espacial existente na cidade de Natal 

significa reproduzir um pouco mais da história da cidade. Afinal este processo se 

constituiu devido a forma como o parcelamento do solo se efetivou na região, numa 

crescente ampliação das estruturas urbanas e supressão dos espaços rurais. 

Referindo-se a este processo de extinção dos espaços rurais em Natal, Silva 

resume: 
Tal produção fundiária (transformando solo rural em urbano) foi 
responsável pelo ”consumo” dos espaços periféricos da cidade de Natal 
nos últimos 50 anos, findando por transformar toda a área do município em 
um continuum urbano, sem área rural ou de “expansão urbana”. Este 
crescimento ocorreu por meio de mecanismos e estratégias de produção 
fundiária, apoiados em desarticulações e desrespeito às legislações 
existentes [...]. (SILVA, 2003a, p 01, grifos do autor) 
 

 

 O processo que originou a Zona Norte de Natal, isto é, o parcelamento do 

solo periférico seguido da construção de habitações “populares”, encontrava-se 

inserido em um contexto nacional similar. Na verdade, o Estado Nacional determina 

o desenrolar dessa ampliação das estruturas urbanas em todo o país, especialmente 

nas capitais estaduais, onde a necessidade de superação do déficit habitacional se 

mostrava ainda mais forte. Em outras palavras, pode-se afirmar que a necessidade 

                                                 
7 A cidade de Natal encontra-se dividida pelo Rio Potengi, estando a Zona Norte localizada no “outro 
lado do rio”, expressão muito utilizada atualmente pelos moradores da cidade para se referir à região 
em estudo.  
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da produção de “habitações de interesse social” (ATAÍDE, 1997, p. 150) urgia em 

todo o país, principalmente nas regiões em processo de industrialização, onde o 

fluxo populacional crescia e pressionava demograficamente as cidades em 

desenvolvimento. 

 Logo, falar sobre esse processo é abordá-lo numa escala maior, uma 

escala capaz de possibilitar a compreensão dos interesses envolvidos nessa 

produção do espaço urbano, onde o capital, detido nas mãos das classes 

hegemônicas, orientou e por que não dizer, determinou o parcelamento do solo nas 

cidades com objetivo de, juntamente à solução da problemática urbana da cidade, 

promover a segregação espacial num delineamento proposto por esses interesses 

de classe e de poder. 

As habitações construídas sob intervenção estatal no Brasil podem ser 

denominadas como habitações de promoção pública, porém existem também 

aquelas surgidas através do parcelamento clandestino do solo, a esse tipo de 

produção de moradias, Ataíde (1997) chama de produção espontânea e informal. 

Essa assimilação clandestina dos espaços caracteriza-se pela ausência total de 

infra-estrutura urbana, apresentando carências dos mais básicos serviços, como 

água encanada, luz elétrica, rede de esgotos, entre outras problemáticas típicas dos 

loteamentos clandestinos e da favelização. Na ocupação da área norte de Natal, os 

dois tipos de ocupação espacial ocorreram, num processo heterogêneo, produtor de 

uma paisagem complexa. 

Após a década de 60, planos regionais vêm incrementar as políticas estatais 

urbanísticas. Dentre esses programas implementados pelo governo e suas 

repercussões, dois episódios são relevantes para a compreensão do processo de 

segregação espacial ocorrido em Natal, mais precisamente, na Zona Norte da 

cidade. O primeiro foi a criação do SFH (Sistema Financeiro de Habitação) e do BNH 

(Banco Nacional da Habitação), visto que será através desses órgãos que a 

produção de habitações populares se efetivará. Vale ressaltar que a construção de 

habitações voltadas para “os estratos médios da população” (SILVA, 2003a) também 

se beneficiará desses programas. O segundo fato determinante diz respeito a 

atuação conjunta do mercado imobiliário, profundamente mercantilista, e a omissão 

do poder público diante da atuação irregular desse mercado.  O produto dessa dupla 

atuação gerou um padrão de desigualdade sócio-espacial difícil de superar, visto 

que atendeu aos interesses das elites urbanas natalenses, para as quais a ordem 

urbanística se concentrou.   
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A população com renda compreendida entre 3 e 5 salários mínimos foi 

contemplada com financiamentos da COHAB (Companhia de Habitação), enquanto 

àqueles possuidores de mais altos rendimentos (entre 5 e 12 salários), destinavam-

se os financiamentos do INOOCOP (Instituto Nacional de Cooperativas 

Habitacionais)8.  

A segregação espacial apresenta-se na medida em que a área de atuação 

prioritária das COHABs compreendia exatamente a periferia norte de Natal, 

enquanto o INOOCOP atuou mais fortemente na Zona Sul. Nesta subdivisão, quanto 

á área de atuação dos órgãos citados, temos que, dos 23 conjuntos construídos na 

Zona Norte por COHAB e INOOCOP, 16 foram produto da ação da COHAB, 

enquanto apenas 7 foram construídos pelo INOOCOP. O estilo das moradias 

também denota uma forte segregação associada a uma diferenciação sócio-

econômica. Na Zona Norte, as construções se caracterizaram por residências 

unifamiliares em extensos conjuntos horizontais, enquanto na Zona Sul da cidade, 

região que também sofreu processo de expansão urbana no mesmo período, os 

conjuntos contemplavam residências multifamiliares e a presença de blocos de 

apartamentos foi marcante. Ataíde (1997) compreende que neste processo de 

produção habitacional houve uma variação tipológica e locacional nítida. 

  Direcionando a faixa populacional natalense portadora dos mais baixos 

rendimentos somente para a Zona Norte, o Estado atendia aos anseios das elites 

municipais e promovia nesses moradores um sentimento ilusório de satisfação com 

a aquisição de sua moradia. O distanciamento do centro, a falta de estrutura urbana 

adequada, os poucos investimentos municipais, a carência de transporte, nada disso 

apresentou-se como empecilho para a felicidade proposta pelo Estado com os 

financiamentos habitacionais. A população mais pobre, tanto de recursos materiais, 

como de conscientização social aderiu. Existia ainda outro fator promotor dessa 

delimitação espacial, os altos preços cobrados pelas áreas mais centrais da cidade. 

Porém a alta taxação não se limitou às áreas centrais, ela expandiu-se também para 

regiões da Zona Sul da cidade, englobando inclusive as áreas mais próximas ao 

litoral sul de Natal9.  

Na verdade ocorreu em Natal a clara delimitação dos espaços de riqueza e 

dos espaços de pobreza. Delimitação esta fortemente decisiva para a construção do 

perfil de ocupação dos espaços em Natal. Neste delineamento, podemos resumir, 

                                                 
8 Dados (faixa de renda) apresentados por Silva (2003a).  
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que a cidade subdivide-se em áreas ou zonas onde a população ainda apresenta-se 

estratificada, possuidora de diferentes rendimentos, diferentes espaços de moradia e 

diferentes representações sociais.  

A afirmação quanto a dificuldade de superação dessa segregação deve-se 

aos interesses envolvidos na apropriação de terras, processo tradicionalmente 

complexo no Brasil, visto que envolve vultuosos fluxos de dinheiro, isto é, envolve os 

interesses do capital. Esse dualismo pobre-norte x rico-sul (ou elite-centro x pobre-

periferia) sustenta privilégios de uma camada restrita da sociedade e como tal, 

dificulta o acesso mais igualitário da periferia às estruturas urbanas adequadas a um 

viver mais digno.  

 

2 – A CIDADE NO SÉCULO XXI: UMA ANÁLISE CONCEITUAL 
 

Fazer uma análise dos atuais conceitos que caracterizam uma “cidade” é 

uma tarefa complexa, visto que os fatores que a constituem, e por assim dizer, 

completam sua definição, são bastante heterogêneos, ou seja, não é possível definir 

uma cidade apenas pelo seu número de habitantes, ou pelas transformações que 

acontecem no seu espaço geográfico, ou ainda, pelo fato dela ser a sede do 

município. È bem mais que isso. Claro que todos esses conceitos são válidos, dentro 

de um todo, mas precisamos entender que a cidade é também a relação do homem 

com a natureza, na medida em que ele a transforma e nela constrói o seu espaço. È 

também, a relação do homem com si mesmo e é a partir dessas relações, que 

podemos entender o significado que esta cidade tem para quem a construiu e para 

quem dela usufrui. 

Já sabemos que a cidade de hoje é construção humana. Mas será que ela 

realmente pertence ao homem? As cidades de hoje pertencem ao capital e para 

usufruí-las é “necessário à subjugação do homem às necessidades de reprodução 

do capital, onde o homem se vê capturado pelas necessidades de consumo e lazer” 

(CARLOS, 2003, p. 12).  

Neste processo, a cidade é vista, muitas vezes, como um local de atrativos, 

pois na medida em que ela cresce e se reproduz, isto é, vai adquirindo 

características de metrópole, ela atrai uma quantidade enorme de pessoas, pessoas 

estas que sempre estão em busca de melhores condições ou de um sentido novo 

                                                                                                                                                         
9 Atualmente, Ponta Negra apresenta-se como um dos conjuntos habitacionais mais elitizados da 
capital. 
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para suas vidas. No mesmo ritmo que ela atrai, ela também separa, exclui, e com 

isso, cresce o sentimento de individualismo das pessoas (o estar sozinho na 

multidão), os conflitos aumentam, o preconceito se estabelece. Isso advém também 

da freqüente mudança que se dá no padrão arquitetônico da cidade, fator de 

segregação espacial e que resulta na expulsão do cidadão de um determinado local 

e a sua instalação em áreas que, muitas vezes, não possuem uma infra-estrutura 

básica à qualidade de vida urbana.   

Esse ritmo que se verifica na cidade é agitado (circulação de pessoas e de 

automóveis, construções prediais...) e o seu rumo não depende de fatores 

ambientais/naturais. Isso é percebido nas inúmeras atividades que desenvolvemos e 

nas atitudes que tomamos durante as 24 horas do dia da nossa vida urbana. Esse 

tempo, de acordo com CARLOS (2003, p. 18), “passa a mediar a vida das pessoas, 

do seu relacionamento com o outro, uma relação ‘coisificada’, medida pelo dinheiro e 

pela necessidade de ganhá-lo”. É a partir daí que passamos a observar e a respeitar 

os outros pelo que eles têm, e esse “valor” é imposto pela sociedade urbana. 

Portanto, existem diversas maneiras de uso e ocupação do solo urbano e 

são essas maneiras que possibilitam a (re) produção da cidade, ocasionando assim, 

as desigualdades espaciais, que por sinal, é resultado das desigualdades sociais. 

Carlos (2003) compreende ainda, que  

 

O processo de reprodução espacial envolve uma sociedade hierarquizada, 
dividida em classes, produzindo de forma socializada para consumidores 
privados. Portanto, a cidade aparece como produto apropriado 
diferencialmente pelos cidadãos. Essa apropriação se refere às formas 
mais amplas da vida na cidade; e nesse contexto se coloca a cidade como 
o palco privilegiado das lutas de classes, pois o motor do processo é 
determinado pelo conflito decorrente das contradições inerentes às 
diferentes necessidades e pontos de vista de uma sociedade de classes. 
(CARLOS, 2003, p. 23).  
 

 

Assim, a cidade é para o homem um bem material, um esforço próprio 

composto de trabalho, normas, ideologias, sentimentos e contradições. É produto e 

resultado de suas ações, pois é um campo de lutas entre as classes, mas também é 

a sua expressão, o seu modo de vida. E nesse contexto, “o homem é um ser social 

agente da vida econômica e da produção do espaço, que tendo por base as 

relações sociais, realiza profundas modificações no quadro econômico-político e 

social” (CARLOS, 2003, p.32). A cidade, também, vem se opor ao campo, pois ela é 

uma região central, dotada de conhecimentos, experiências e tudo que representa 

“modernidade”. Portanto, para Carlos (2003), a cidade hoje 
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é a expressão mais contundente do processo de produção da humanidade 
sob a égide das relações desencadeadas pela formação econômica e 
social capitalista. Na cidade, a separação homem-natureza, a atomização 
das relações e as desigualdades sociais se mostram de forma eloqüente. 
Mas ao analisá-la, torna-se importante o resgate das emoções e 
sentimentos. (...) A cidade é um modo de viver, pensar, mas também sentir. 
O modo de vida urbano produz idéias, comportamentos, valores, 
conhecimentos, formas de lazer, e também, cultura (CARLOS, 2003, p.26).                      

                                  

         

3 – A ZONA NORTE: O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO E AS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 
 
3.1 – CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO 
 

O crescimento demográfico verificado na Zona Norte de Natal nas últimas 

décadas é representativo, chegando mesmo a configurar uma verdadeira “explosão” 

demográfica. Logicamente, a cidade como um todo cresceu significativamente no 

mesmo período, porém nenhuma das suas outras regiões administrativas chegou a 

esboçar um crescimento populacional semelhante ao verificado na Zona Norte10. 

Nos últimos 20 anos esse número chega a escala surpreendente de 500% (SILVA, 

2003a, p. 13). Esse crescimento imprime ao espaço suas marcas, num delineamento 

específico, onde predominam a ampliação das fronteiras e a reprodução das 

estruturas urbanas. Assim, torna-se fundamental para a compreensão espacial da 

Zona Norte a quantificação desse crescimento demográfico (Ver Figura 01).  
 

FIGURA 01 – CRESCIMENTO POPULACIONAL DA ZONA NORTE (1980 – 2000) 
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10 Nos últimos oito anos, o crescimento populacional verificado na Zona Norte foi da ordem de 18%. 
As demais regiões da cidade tiveram um aumento da população localizado na faixa de 1,4% a 4,8%.    
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FONTE: ADAPTAÇÃO DE SILVA (2003 a. p.13). 

 

 

A Zona Norte de Natal apresentou, e ainda apresenta, uma disposição 

populacional heterogênea. Isto se explica devido ao histórico de cada um dos bairros 

da região, pois a área de atuação dos órgãos estatais construtores promoveu a 

orientação da população para determinados locais. Os conjuntos habitacionais 

financiados agiram como uma espécie de imã para os futuros moradores da Zona 

Norte, afinal aquelas áreas já detentoras de infra-estrutura mínima, como ruas 

calçadas, abastecimento de água, luz e facilidade de acesso ao transporte coletivo, 

foram priorizadas pelos moradores na hora da aquisição de casas ou lotes. Logo, 

algumas regiões foram rapidamente ocupadas em detrimento de outras que 

passaram por um processo mais lento de ordenação urbana, gerando bairros mais 

densamente povoados, em oposição a outros ainda dominados por uma tímida 

ocupação informal.  

Quanto à atuação do Estado na promoção de habitações nesta área, temos, 

após a extinção do BNH, um refluxo dos financiamentos estatais, existindo 

atualmente reduzidas ações de financiamento popular residencial para a Zona Norte 

no órgão agora responsável por esta função, a CEF (Caixa Econômica Federal)11. 

Numa quantificação populacional, os bairros Nossa Sra. da Apresentação e 

Potengi apresentam-se como os mais representativos, possuindo uma população de 

56.522 hab e 56.259 hab, respectivamente. Em seguida, destaca-se o bairro de 

Lagoa Azul, com o número de 50.413 habitantes, assim como o Pajuçara, 

apresentando 42.130 moradores.  Igapó e Redinha, os mais antigos núcleos 

populacionais da região, apresentam 27.032 e 11.504 habitantes, respectivamente. 

Finalizando, descreve-se o bairro Salinas, região de ocupação escassa, apresenta 

somente 883 habitantes. Esta descrição confirma a heterogeneidade da distribuição 

populacional da Zona Norte.  

 
3.2 – (RE) DEFINIÇÃO DO ESPAÇO 
 

                                                 
11 A opção pela expressão “reduzidas ações de financiamento popular residencial para a Zona Norte” 
justifica-se numa análise comparativa com os financiamentos originais da área em estudo. Quantificar 
os financiamentos feitos atualmente pela CEF não se constituiu objetivo nesta análise, logo, esses 
dados inexistem neste trabalho. 
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A Zona Norte de Natal nasceu sob a égide do Estado e do capital industrial.  

O tipo de habitação construído mediante a ação dos programas financiados pelo 

governo se caracterizaram pela grandiosidade12 e ordenamento. Juntamente a esse 

tipo de construção, existiu na Zona Norte a produção residencial espontânea, 

através do constante (re) parcelamento do solo promovido por particulares. Porém, 

apesar da nítida distinção tipológica existente entre esses dois modos de 

apropriação do solo, havia entre eles o mesmo objetivo, a produção residencial, pois 

a população que buscava a aquisição de terras ou construções na Zona Norte, 

faziam-na com o objetivo de estabelecer morada naquele novo espaço. A Zona 

Norte, então se constituiu um espaço dormitório, onde seus moradores encontravam 

o lugar do descanso e da alimentação. Esse fenômeno é característico de áreas 

periféricas destinadas à moradias populares, visto que seus habitantes, geralmente 

assalariados, desenvolvem suas atividades profissionais nas áreas centrais da 

cidade, onde ocorre a concentração do setor produtivo e há maior oferta de 

empregos e serviços. 

Entretanto, diante de tão espantoso crescimento demográfico, o espaço 

dormitório agora cede lugar para uma nova definição espacial, produto da ampliação 

do setor produtivo na região e especialmente do setor terciário. Inicialmente, havia 

na Zona Norte uma tímida atuação do comércio, porém este se destinava apenas a 

satisfação das necessidades mais fundamentais da população. Não havia 

diversidade de produtos e tampouco variedade na prestação de serviços, mesmo já 

existindo um mercado consumidor em espera. 

 No novo contexto da região, ocorre a sucessiva afirmação de áreas 

comerciais e que apresentam um ritmo de crescimento satisfatório. Logicamente 

essa redefinição ocorre de forma gradual e, em algumas áreas, ocorre uma 

gradação mais lenta, porém constitui objeto de importância inquestionável na 

medida em que imprime transformações sociais e espaciais relevantes para a 

compreensão do espaço urbano de Natal em sua totalidade. 

Atualmente, a Zona Norte se apresenta como um espaço heterogêneo, 

onde áreas mais desenvolvidas contrastam com o atraso daquelas onde as 

estruturas urbanas ainda não se efetivaram. Em outras palavras, o espaço antes 

predominantemente residencial, dividido em conjuntos horizontais definidos, 

presencia hoje uma diferenciação profunda dentro dos seus próprios limites 

                                                 
12 Ataíde (1997) destaca que, os conjuntos construídos pela COHAB, no período em análise, 
caracterizaram-se pela construção exclusivamente de casas em grandes conjuntos habitacionais, ou 
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territoriais. Nessa diferenciação, o fator determinante é a renda mensal, desta forma 

criam-se dentro da periferia novos espaços periféricos e neste processo, os 

“espaços de pobreza” se deslocam para as áreas limites da própria Zona Norte, 

configurando contraditoriamente, uma nova segregação sócio-espacial13. 

O crescimento do setor produtivo na região vem promovendo a redefinição 

do espaço em dois aspectos. O primeiro diz respeito à criação de uma espécie de 

centro econômico da Zona Norte, localizado no encontro e imediações das duas 

principais avenidas da região. A Avenida João Medeiros Filho, mais conhecida como 

Estrada da Redinha, e a Avenida Tomaz Landim apresentam uma concentração de 

lojas, clínicas e escolas inquestionável. Nessas duas avenidas a variabilidade de 

produtos já é capaz de satisfazer diferentes tipos de necessidades, possuindo 

consumidores assíduos e exigentes. É neste espaço que irão ser encontradas as 

maiores lojas de móveis e eletrodomésticos, lojas de material de construção, óticas, 

farmácias, agências bancárias, escolas e faculdades particulares pertencentes às 

maiores redes educacionais da cidade, entre outras.  É também na Estrada da 

Redinha que se encontra o maior supermercado da região pertencente a uma 

grande rede da cidade. Esta loja exerce um poder de polarizar outras empresas, isto 

é, nas suas proximidades cresce a oferta de produtos (e serviços), destacando sua 

localização como privilegiada. 

O segundo aspecto espacial afetado pelo crescimento econômico da Zona 

Norte refere-se ao remodelamento de algumas avenidas e ruas dos diferentes 

conjuntos habitacionais. Processo que vem proporcionando o surgimento de ruas 

comerciais demarcadas conforme seu tipo de atividade predominante. Como 

exemplo deste fenômeno, pode ser citada a Avenida das Fronteiras, uma longa via 

que corta os conjuntos Santarém, Santa Catarina, Panatis e Igapó. Em alguns 

trechos desta avenida há a concentração de oficinas mecânicas, borracharias e 

postos de gasolina, constituindo uma área específica para quem necessita de 

serviços automotivos.  Outro exemplo dessa formação de lócus comercial específico 

é a já citada Avenida Tomaz Landim, onde se distribui a quase totalidade de óticas 

existentes na Zona Norte. 

Porém apesar deste processo de ampliação do número de empresas 

existentes na Zona Norte e sua relativa concentração, ainda existe uma grande 

                                                                                                                                                         
seja, extensos conjuntos horizontais. 
13 ARAÚJO (2004) destaca a presença de 20 “espaços de exclusão” na Zona Norte, ou seja, áreas 
onde a ocupação desordenada caracteriza o processo de favelização, onde cerca de 22.000 pessoas 
coexistem. 
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dispersão das empresas na região, fato que vem sendo apontado por empresários e 

consumidores como obstáculo a efetivação do consumo exclusivo na Zona Norte. 

Para muitos essa barreira poderia ser facilmente superada com a construção de um 

shopping na região. Amplas áreas ideais para esse tipo de empreendimento existem 

no local e o número de consumidores potenciais justificaria essa construção, visto 

que o deslocamento diário de cerca de 50 mil veículos para as demais regiões da 

cidade se dá em busca da atividade profissional, mas também com o objetivo de 

adquirir produtos e usufruir serviços que ainda são encontrados mais facilmente no 

Centro e na Zona Sul da capital.  

Um espaço dormitório, homogêneo e estereotipado enquanto espaço 

secundário e dependente, este foi o rótulo empregado à Zona Norte durante as suas 

primeiras décadas de existência. Hoje, o perfil se redesenha, produto de relações 

contraditórias e afirmativas que promovem a construção, ainda em processo de 

definição, de uma identidade social e também espacial. Seus moradores, vindos dos 

mais diferentes espaços de Natal e também do interior do estado do Rio Grande do 

Norte compuseram um núcleo de desenvolvimento social e urbano num espaço 

discriminado e incipiente, e hoje compõem uma parcela social diferenciada, que a 

cada dia sente que este espaço, antes indefinido, assume o viés de lar, ou na 

categoria geográfica, o lugar dessa população. 

    

3.3 – ECONOMIA: PRODUÇÃO E CONSUMO 
 

A Zona Norte de Natal cresceu extraordinariamente também em número de 

empresas, sejam elas dos mais diferentes ramos de atuação. Também merece 

destaque a maior oferta, embora desigual, de serviços públicos existentes hoje na 

região, existindo maior oferta de escolas estaduais e municipais, centros de saúde, 

postos de policiamento e órgãos de atendimento ao cidadão, além de uma 

instituição de ensino superior (UERN)14.  

Destacam-se, enquanto atividades econômicas da Zona Norte, os setores 

de serviços e comércio, estando o setor de serviços concentrando 42% do mercado, 

enquanto o setor comercial concentra 52% de empresas. A indústria segue em 

última colocação, mantendo a média de 6% do mercado na Zona Norte. Em 

números absolutos, a Zona Norte apresenta hoje o total de 5.782 empresas 

                                                 
14 A  análise da qualidade desses serviços públicos citados não se realizará neste trabalho, visto que 
englobaria um enfoque ainda mais amplo que o pretendido nesta pesquisa, neste momento.  
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(ARAÚJO, 2004), ocorrendo maior avanço desse número a partir da segunda 

metade da década de 90. As tabelas a seguir procuram apresentar os principais 

ramos da atividade produtiva existentes hoje na Zona Norte (Ver tabelas 2, 3 e 4). 

 
TABELA 02 – INDÚSTRIAS DA ZONA NORTE 

 TIPO NÚMEROS  

ALIMENTOS 20 

AUTO-PEÇAS/MOTOCICLO 5 

FERRAMENTAS 12 

GRÁFICA/SERIGRAFIA 5 

MÁQUINAS EQUIPAMENTO 4 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 14 

MÓVEIS/UTIL. DOMÉS. 111 

ÓTICA/RELOJOARIA 1 

PANIFICAÇÃO 111 

PRODUTOS VETERINÁRIOS 2 

 

 

 

 

 

INDÚSTRIAS 

CONFECÇÃO TEXTIL 45 

TOTAL TOTAL 330 

 
TABELA 03 – SEVIÇOS NA ZONA NORTE 

 TIPO NÚMEROS 

AUTO-PEÇAS/MOTOCICLO 343 

BARES/RESTAURANTES 951 

CLÍNICA ESTÉTICA/SALÃO DE BELEZA 347 

CLÍNICA MÉDICA/LABORATÓRIO 38 

COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE 38 

CONSTRUÇÃO/LIMPEZA 8 

CORRETORIA/CONTABILIDADE 13 

EVENTOS – ESTRUTURA/APOIO 44 

EDUCAÇÃO 250 

ELETRO-ELETRÔNICOS 94 

ESPORTES 33 

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS 32 

FUNERÁRIA/FLORICULTURA 2 

JOGOS 147 

MÓVEIS 32 

TRANSPORTES/TRANSPORTADORA 8 

TURISMO/HOTELARIA 14 

VESTUÁRIO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS 

VETERINÁRIO 7 

TOTAL TOTAL 2428 

FONTE (TABELA 02 E 03): ADAPTAÇÃO DE ARAÚJO (2004) 
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TABELA 04 – COMÉRCIO NA ZONA NORTE 

 
 TIPO NÚMEROS 

ALIMENTOS 1270 

AUTO-PEÇAS 74 

BANCAS 310 

BARES/RESTAURANTES 53 

DISTRIBUIDORAS 216 

ELETRO-ELETRÔNICO 14 

FARMÁCIAS 82 

FUNERÁRIA/FLORICULTURA 7 

LIVRARIA/PAPELARIA 15 

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS 11 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194 

MIUDEZAS 312 

MÓVEIS 66 

ÓTICAS 10 

PADARIAS 68 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 19 

PRODUTOS VETERINÁRIOS 84 

UTILIDADES DOMÉSTICAS 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMÉRCIO 

VESTUÁRIO 188 

TOTAL TOTAL * 3024 

 
FONTE: ADAPTAÇÃO DE ARAÚJO (2004) 

* EXISTEM AINDA: 5 ESTABELECIMENTOS DE FERRAGENS/FERRAMENTAS, 4 DE 

ARTIGOS ESPORTIVOS, 3 DE SERIGRAFIA, 3 NO RAMO DA TELEFONIA, 2 DE 

PRODUTOS DE ESTÉTICA, 2 DE JOGOS E 2 REVENDAS DE MOTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ZONA ADMINISTRATIVA NORTE: UM MUNICÍPIO? 
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Como afirmado na introdução deste trabalho, um dos objetivos da pesquisa 

que o motivou foi a verificação, diante das redefinições vivenciadas na Zona Norte, 

do delineamento de um novo município. Ou seja, crescendo num ritmo superior ao 

do próprio município do qual faz parte, a Zona Norte tem se configurado um objeto 

de desejo de grupos políticos estaduais que objetivam seu controle. Na realidade, a 

palavra emancipação entra em circulação neste espaço movida exatamente pela 

divulgação das idéias destes referidos grupos. Argumentam que os investimentos 

municipais sofrem desvio nítido e somente com a emancipação e conseqüente 

formulação de uma administração autônoma, a Zona Norte teria a atenção merecida, 

podendo apresentar soluções para seus problemas mais urgentes de forma mais 

rápida e imparcial. 

Na busca pela verificação desta hipótese foi realizada uma etapa de 

significativa importância para esta pesquisa. A etapa englobou sucessivas 

aplicações de questionários e entrevistas com moradores da região, visando a 

análise da opinião popular diante de todo o processo de reprodução do espaço da 

Zona Norte e sua possível emancipação. A seguir, esses dados apresentam-se 

comentados, juntamente à interpretação final dos argumentos dos moradores 

questionados.  

 
4.1 – O SURGIMENTO DE NOVOS MUNICÍPIOS 
 

Emancipação é um processo complicado e muitas vezes controverso. 

Este processo, só possível mediante a aprovação legal nas instâncias competentes, 

marcou o território brasileiro de diferentes formas em diferentes momentos 

históricos, logo este processo só pode ser compreendido diante de uma análise 

contextualizada. Em outras palavras, Gomes afirma 

 
O processo de fragmentação do território dos estados brasileiros em 
unidades municipais, tem se dado, historicamente, segundo legislação 
específica, cuja base se encontra na lei maior do país, a Constituição 
Federal. No entanto, não podemos negar o conteúdo político desse 
processo, uma vez que o modelo de Estado ao qual o município se 
relaciona é ditado por forças  de caráter material, assim como ideológico, 
expressando, dessa forma, a hegemonia de uma classe, ou aliança de 
classes sobre outras. (GOMES, 1997, p. 70 - 71)   
 
 

Em sua última passagem, Gomes (1997) nos apresenta uma questão 

fundamental para a compreensão do possível processo emancipatório da Zona 
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Norte de Natal, pois como já foi comentado, interesses políticos movem essa 

ideologia na região, tentando a manipulação da população residente com vistas à 

emancipação e posterior cargo administrativo. Merece destaque o fato de que essa 

característica esteve e ainda está presente em todos os processos de emancipação 

no país, não se configurando fenômeno especial ou exclusivo na região. Na 

realidade vemos que esse processo ainda é um “embrião”, isto é, encontra-se ainda 

engatinhando na Zona Norte, porém existem indicações de que possa avançar, 

embora não possua, por enquanto, apoio maciço da população15. 

Buscando compreender a fragmentação do território e o surgimento de 

novos municípios no Rio Grande do Norte, retomamos um pouco da história desse 

processo de fragmentação, lembrando sua íntima relação com as bases legais do 

país. O Rio Grande do Norte surgiu como um estado detentor de uma pequena 

fragmentação municipal, ou seja, inicialmente seu processo de fragmentação limitou-

se à divisão em vilas. No período monárquico, 22 novos municípios foram criados, 

numa fragmentação mais acentuada (GOMES, 1997). Com o advento da república e 

uma constituição que assegurava mais autonomia aos municípios, a criação de 

municípios no estado e no Brasil foi ampliada, configurando o período republicano 

como o período de maior fragmentação no Rio Grande do Norte.  

Num contexto mais recente,  temos a afirmação do plebiscito popular 

como fator determinante num processo emancipatório municipal. A Constituição 

Federal de 1988 veio assimilar essa característica e assim ela foi mantida. Ela 

afirma: 
A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 
preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente 
urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos aos requisitos previstos em 
lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações interessadas. (BRASIL. Constituição Federal, 
1988, p. 19)  

 
Reafirma-se assim o caráter determinante da aprovação popular mediante 

qualquer processo de emancipação e criação de municípios. Neste trabalho, a 

verificação dessa aprovação popular se realizou através de questionários, como já 

citado. Seus resultados estão comentados a seguir. 

 

4.2 – EMANCIPAÇÃO: O QUE PENSA A POPULAÇÃO LOCAL? 
 

                                                 
15 Como resultado dos questionários aplicados junto à população da Zona Norte, verificamos a quase 
totalidade da negativa quanto à aprovação popular de uma emancipação da região. 
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Parte fundamental em um processo de emancipação, a população da Zona 

Norte, ao ser questionada sobre o tema, apresentou  cerca de 98% de reprovação 

quanto a uma emancipação. Resultado que causa uma relativa surpresa, 

configurando que sua manipulação política e eleitoral não está efetivada, ao 

contrário, apresenta-se bem longe disso. Mediante essa negativa, quase absoluta, 

resta a análise dos diferentes motivos apresentados para tal opinião. Dentre aqueles 

citados, serão aqui comentado apenas três, escolhidos devido a sua maior 

incidência.  O primeiro, e mais forte motivo, relaciona-se com a identidade 

estabelecida entre os moradores da Zona Norte e as outras regiões administrativas 

de Natal. Na realidade os moradores, que já foram por anos vítimas de processo 

discriminatório, vêem que uma emancipação traria de forma ainda mais acentuada 

essa discriminação por parte dos outros moradores da cidade. Esse argumento 

parece, para alguns, ser fútil, porém a questão do status social apresenta-se como 

definitiva, mesmo para aqueles moradores que afirmam morar na região por opção e 

não por limitação financeira, sendo estes portadores de rendimentos medianos. E 

eles nos perguntam: Quem gostaria de morar no interior? A resposta está no índice 

de negação a uma possível emancipação da Zona Norte. 

A seguir, verifica-se a importância da questão das despesas com transporte, 

afinal, havendo o surgimento de um novo município, as pessoas que residem na 

Zona Norte mas trabalham nas demais regiões da cidade, teriam que arcar com 

passagens intermunicipais. Esse reajuste provocaria uma redução ainda maior nos 

rendimentos familiares daqueles que não possuem veículo próprio, ou seja, um 

número bastante considerável na Zona Norte. 

O terceiro e último motivo predominante também diz respeito a tarifas 

públicas e privadas. Os moradores demonstraram a consciência de que diante de 

uma nova prefeitura, teriam que assimilar uma carga ainda maior de impostos, visto 

que a arrecadação se tornaria fator primordial para a manutenção de um município. 

Quanto às taxações privadas, argumentam que as tarifas telefônicas, tarifas postais, 

entre outras, sofreriam também um reajuste não desejado por nenhum deles. 

Finalmente, questionados sobre a distribuição dos investimentos municipais, 

os moradores da Zona Norte afirmam que eles são feitos de maneira desigual e 

injusta, porém não vêem como solução para esta carência de investimento públicos, 

o estabelecimento de uma prefeitura autônoma; preferem que a justiça social se 

realize, porém sem fragmentação territorial. Novamente, para seus moradores, a 
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emancipação da Zona Norte não se mostra como solução viável aos problemas da 

região.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa buscou, em todas as suas etapas a relação entre o processo 

histórico, a transformação do espaço, a sociedade e naturalmente a economia da 

Zona Administrativa Norte de Natal. Afinal o processo de (re) definição sócio-

espacial verificado  nesta região configurou-se objeto principal neste estudo, visto 

que essa redefinição proporcionou a possibilidade, especulativa ou não, de uma 

emancipação municipal.  

A hipótese da viabilidade do estabelecimento e sustentabilidade da Zona 

Norte enquanto município autônomo não se efetivou. A negativa da população 

configura-se enquanto fato determinante nesta negativa, porém não é o único 

empecilho verificado nesta pesquisa. Há também problemas com a geração de 

recursos capazes de manterem as estruturas necessárias à uma prefeitura 

municipal. Como possui muitos imóveis ainda informais e moradores com limitações 

financeiras agudas, a arrecadação de um IPTU satisfatório fica comprometida. Há 

ainda os estabelecimentos comerciais não legalizados distribuídos em toda a Zona 

Norte, essa obrigação da legalização, para alguns pequenos comerciantes, é 

inviável, podendo comprometer sua atividade. Porém para uma prefeitura, essa 

legalização gera arrecadação e esta arrecadação é fundamental. 

Certamente a riqueza da Zona Norte enquanto objeto de estudo, 

proporciona uma visão ampliada das transformações no território e seus variados 

impactos sociais na atualidade. Esse estudo permite ainda a assimilação da dialética 

que se promove espacialmente, quando juntos, sociedade, capital e Estado 

imprimem, embora com intensidades distintas, suas “rugosidades” no espaço. Neste 

espaço, nascido para comportar uma função secundária, a transformação foi 

gradual, porém marcante, possibilitando a superação do determinismo 

segregacionista e o delineamento de uma nova espacialidade. 

Centro e periferia se redescobrem na atualidade. Mas enquanto parte 

integrante de uma unidade municipal chamada Natal, a Zona Norte contempla 

características sócio-espaciais fundamentais para a compreensão do espaço macro 

onde se insere.  A fragmentação não soluciona, visto que somente geraria mais 

reducionismo das possibilidades de desenvolvimento deste espaço. 
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Levada à efetivação, a emancipação poderia vir a atender os interesses de 

grupos políticos regionais, mas à população, principal interessada no progresso da 

Zona Norte poderia determinar um retrocesso mediante a criação de um município 

pobre, insustentável e carente de auxílio externo. Exemplos desse fenômeno podem 

ser citados no Rio Grande do Norte e no Brasil. O único caminho possível para o 

desvio da manipulação política e a continuidade do processo de desenvolvimento 

sócio-econômico na região é a educação. Afinal somente uma população consciente 

é capaz de promover crescimento sustentável e sólido para a Zona Norte, 

possibilitando a superação dos estereótipos depreciativos que por anos se aplicaram 

à essa região, e que assim, redesenham positivamente esse espaço geográfico.  

 

 

REFERÊNCIAS 
ARAÚJO, Josélia Carvalho de. Outra Leitura do “Outro Lado”: o espaço da Zona Norte em questão. 
Dissertação (Mestrado em Geografia). UFRN. CCHLA. PPGe. Natal/RN, 2004. 267 f. 

ATAÍDE, Ruth Maria da Costa. Habitação de Interesse Social nos Planos Diretores de Natal – 1984/1994: O 
desafio para incluir, a exclusão que permanece. 1997. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 1997. 

BRASIL – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA D O BRASIL (1988), 11 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995 (Coleção Saraiva de Legislação) 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Cidade. 3ª ed. São Paulo. Contexto, 2003. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (Re) Produção do Espaço Urbano. São Paulo: Edusp, 1994. 

GOMES, Rita de Cássia da C. Construção e Gestão do Território do Rio Grande do Norte. Tese de 
Doutorado – Curso de Pós-Graduação em Geografia, Área de Concentração em Organização do Espaço, 
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP,1997. 

NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Conheça Melhor o Seu 
Bairro. Disponível em: http: //www.natal.rn.gov.br.semurb. Acesso em 20 de agosto de 2004. 

NATAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA. Região 
Metropolitana de Natal. Disponível: em http:www.natal.rn.gov.br/sempla. Acesso em 22 de agosto de 2004. 

SILVA a, Alexsandro Ferreira Cardoso da. O Solo Urbano e os Espaços de Pobreza: Os loteamentos na Zona 
Norte de Natal. Disponível em: http://www.natal.rn.gov.br/sempla/paginas/noticias/solo_urbano.pdf. Acesso em 
27 de agosto de 2004. 

__________________ b. O Parcelamento do Solo e a Formação de Espaços de Pobreza em Natal-RN. 
Disponível em: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(130).htm.  Acesso em 01 de novembro de 2004. 

SOUZA, Francisco Elói de. O Processo de Reprodução do Espaço Urbano de Nova Parnamirim. 2004. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, Universidade 
Federal do Rio Grande de Norte, Natal. 2004.   

 8332 


