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A VIDA E A TRAJETÓRIA PARA A CHEGADA AO PPGAU. 
 

A construção de um sonho começa com um ideal. Ainda era estudante de 

graduação quando comecei a observar as cidades de maneira diferente, na verdade 

sempre tive essa curiosidade, pois ao chegar em um lugar  buscava sempre saber 

um pouco da sua história e o que mais a  representava , ou melhor identificava a 

localidade. Com isso, tive a oportunidade de viver em dois Estados diferentes (Piauí 

e Rio Grande do Norte), essa convivência ainda na minha infância me fez perceber 

que as cidades não são iguais. 

Durante minha vida estudantil sempre gostei de falar sobre cidades, de 

entender um pouco da paisagem dos lugares e de ver principalmente que por serem 

diferentes, as pessoas que residem nesses lugares também são diferentes, apesar 

de naquele momento não compreender tais momentos à luz das inúmeras teorias 

dos lugares essa questão me inquietava. É interessante, como o caminho durante a 

trajetória de vida nos influencia, pois essa apreensão da realidade nos faz 

compreender a dinâmica das pessoas, nos faz saber que existe algo que impulsiona 

e movimenta mesmo não entendendo nada de economia, sociedade, cultura e 

política. 

Com o passar dos anos, ingressei na Faculdade de Serviço Social e lá 

durante quatro anos, vivi algumas discussões que me despertaram o desejo de 

entender as questões ambientais. Foi um grande desafio, já que no meio de tantas 

confluências teóricas no campo das ciências sociais aplicadas, eu me interessava 

em ir além, numa fase que a interdisciplinaridade ainda não era bem vinda. O ar 

disciplinador no âmbito da academia por pouco não me desviou do caminho para a 

conquista de um ideal. Todavia, sempre acreditei que somos capazes e que 

entender de forma geral as coisas, revelam a compreensão dos processos em 

etapas bem mais complexas. 

Enfim, decidir fazer um Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e 

estava muito ansiosa por iniciar um caminho de leituras que me fariam a 

aproximação com a questão ambiental. O meu local de estudo já estava definido há 

algum tempo, pois a observação é uma ferramenta crucial para o pesquisador e foi 

ela que me fez escolher. 



Passava todos os finais de semana num sitio na cidade de Governador Dix 

Sept Rosado, sendo quase impossível não perceber as enormes caieiras do 

caminho. Contudo, sabia que seria um desafio um campo de estudo tão profundo 

para uma assistente social. Mas, foi nesse período que conheci a professora 

Dominique no ano de 2002, através da ilustre professora Lúcia Helena Costa de 

Góes (minha professora, na época em Serviço Social/UERN), por meio de um 

trabalho de pesquisa que realizava sobre o tema Família. Contudo, os laços de 

amizade entre professora e aluna na época, me levaram ao encontro da Professora 

Dominique, quando fiz a seleção de Mestrado no PRODEMA/UERN (Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente), para tê-la como 

orientadora, sendo necessário o aval da professora Lúcia Helena, para chegar até a 

mesma. 

As pesquisas no campo ambiental nessa cidade tiveram inicio e foram 

inúmeros os entraves, mas os maiores estavam dentro da Universidade, pelo 

pensamento disciplinar de alguns, que tentavam frustrar nosso Estudo de Impacto 

Ambiental. No entanto, foi durante essas leituras na área de avaliação de impactos 

que percebi uma necessidade a apreender sobre as transformações das cidades. 

  Ao concluir o trabalho de mestrado, o contato com a professora Dominique 

continuou firme, ficamos ainda pesquisando e publicando trabalhos juntas. No ano 

de 2005, iniciei uma especialização em Direito Ambiental pela FIP/PB (Faculdades 

Integradas de Patos), onde na ocasião me aproximei do estudo do planejamento 

ambiental e da leitura no campo da gestão ambiental. 

   Foi nesse momento, que a construção do conhecimento teve seu ápice, 

pois já tinha uma formação na área social, compreendia o estudo dos impactos e 

das avaliações no campo ambiental e agora com o estudo sobre planejamento, já 

percebia que algumas questões necessitam passar pelo crivo do olhar amplo, assim 

como o da águia e que as cidades com todas as suas peculiaridades poderiam ser 

melhor compreendidas com essas ferramentas. 

Em 2006, o PPGAU/UFRN, inicia a proposta de fazer um doutorado, pois já 

tinha um mestrado em Arquitetura e Urbanismo e aí veio a oportunidade de 

ingressar nesse programa haja vista, o mesmo conter uma linha de pesquisa em 

Políticas Físico-Territoriais, a qual contemplava o meu desejo de continuar 

trabalhando e estudando com essa área de pesquisa.



Em fevereiro de 2007, fiz a seleção e tive aprovação em todas as etapas. 

Mas, ao final do processo seletivo faltaram 0,4(quatro) décimos para chegar a nota 

mínima de aprovação 7.0 (sete). Contudo, não desisti e por incentivo da Professora 

Dominique comecei como aluna especial com as seguintes disciplinas (Espaço e 

Sociedade no Brasil Urbano: Uma Abordagem Histórica, ministrada pelo Prof.Dr. 

Rubenilson Teixeira) e posteriormente (Gestão Urbana, ministrada pela Prof. Drª. 

Dulce Bentes). Assim, o ano de 2007, foi marcado pelas idas e vindas a Natal, para 

cursar tais disciplinas e também, para receber orientações da Professora Dominique 

no que concerne ao projeto de pesquisa e tese para a próxima seleção no curso de 

doutorado. 

Na disciplina Espaço e Sociedade no Brasil, foi possível uma apreensão do 

processo de construção histórica do espaço urbano no Brasil e no Rio Grande do 

Norte. A mesma possibilitou um aprofundamento teórico capaz de perceber o 

contexto histórico, econômico, político e social na formação das cidades. 

Já na disciplina de Gestão Urbana, foi um momento de discussão acerca dos 

principais problemas de gestão que atingem as cidades, tendo sido feita durante a 

mesma uma retrospectiva histórica e posteriormente, foi realizada uma leitura acerca 

dos desafios que cercam a gestão urbana tendo como base a construção 

participativa dos atuais planos diretores. 

No entanto, em dezembro de 2007, me submeti a uma nova seleção para 

adentrar no doutorado. Mas, dessa vez fui reprovada logo no início do processo 

seletivo e a possibilidade de cursar disciplinas fica impossibilitada pelo limite de 

créditos permitido pelo programa. Contudo, permaneci em busca dessa conquista e 

continuei estudando e publicando trabalhos científicos na área. As orientações 

permaneceram e o ano de 2008, foi dedicado ao aprimoramento das leituras básicas 

do processo seletivo e também do melhoramento contínuo do projeto de pesquisa. 

Na verdade, hoje entendo que todo esse tempo foi necessário para alinhar 

meu foco de estudo e o desejo de estudar a cidade de Mossoró, já que após esse 

período de luta ele foi ficando além de mais forte, passou a ter uma perspectiva 

centrada e madura quando o assunto são questões urbanas. 

A cidade de Mossoró é meu lugar. Aqui vivi grande parte da minha vida, e 

consegui acompanhar muitas transformações, principalmente porque conheço a 

periferia da cidade, morei por muito tempo e naquela época não sabia explicar o 

porquê de sentir tanto desejo de viver em áreas mais próximas ao centro da cidade. 



Com um olhar imaturo e ainda na minha infância já via em Mossoró diferenças nos 

lugares, nas atividades desenvolvidas por algumas localidades, assim como sentia 

um diferencial que fazia de Mossoró uma cidade que não era igual as demais que eu 

conhecia. 

A identidade com o lugar e o sentimento de pertencimento me levaram a 

estudar Mossoró, a compreender sua história de transformação rumo a processos 

de gentrificação, até aqui ainda pouco entendidos. A cidade de Mossoró tem 

particularidades no palco de sua história que a projetaram na atualidade para 

grandes mudanças e transformações nas suas áreas tidas como centrais. Foi 

observando essas mudanças, que considero uma verdadeira metamorfose, que 

comecei a construção dessa nova fase da minha vida, isto é, a convivência e a 

experiência para o pesquisador tornam-se fundamentais, quando a proposta é o 

aprofundamento de algumas questões. Posto que, haviam motivações que vão além 

do porquê  de alguns processos, e tais podem ser ditos no campo da contribuição 

não só técnica-operacional, mas sobretudo do desejo de ver Mossoró como uma 

cidade que se projeta para ser uma referência ainda maior num futuro que se 

aproxima.     

A metamorfose dos espaços construídos nas áreas centrais é o nosso maior 

desafio no momento, pois todo processo tem um sentido, e nesse caso: O que 

motivou? Assim, é a construção conceitual para a análise teórica e empírica o nosso 

interesse em estudar Mossoró. Pois, seus desafios urbanos nas áreas centrais 

permitem refletir o passado e o presente e a compreensão das atuais 

transformações no espaço urbano e as principais conquistas, das quais busquei 

entender. 

        



RESUMO 
 
O estudo pretende solidificar as bases teóricas para, acima de tudo, promover uma 
explicação para este fenômeno que acontece na atualidade, junto a um cenário de 
transformações sociais, políticas, econômicas e culturais em nível mundial tendo 
como cenário as cidades médias. Posto que, por possuir diferentes dimensões a 
partir de seus eixos de transformação, a gentrificação vem acompanhada com a 
mudança, mas também com a introdução de uma nova finalidade no uso e na 
ocupação do espaço, delineando nesse contexto a identidade dos lugares a partir 
da formação de centralidades com a presença de fluxos com dinâmicas sociais e 
econômicas. As atuais formas de reapropriação do espaço geográfico mostram o 
direcionamento dos sentidos e do perfil ideológico que recria os sentidos e usos dos 
conteúdos e materiais, a partir de denominações de um passado histórico. Todavia, 
hoje se apresenta um contexto econômico no espaço urbano, que remete a uma 
busca de  estratégias de mudanças; Isto é, a aquisição de  parâmetros que visem 
atender as exigências da relação capital versus trabalho,o que acaba sobrepujando, 
algumas ações para que atualmente, a especificação das modalidades de 
transformação no interior do espaço urbano se justificassem por novas 
necessidades e também pelos agentes oriundos da agregação de valor a seus 
interesses e investimentos. Com essa premissa, parte-se da máxima de que a 
valorização/enobrecimento dos espaços urbanos possa ou não ser resultado da 
construção de um espaço público, visto que, a constituição dialógica como local de 
interação política exterioriza os conflitos e as discordâncias de um modo geral, vai 
segregando os espaços. À medida que os novos espaços são transformados, o 
acesso ao mesmo tende a acontecer com uma determinada restrição; visto que, 
alguns locais como praças, shoppings, condomínios verticais e horizontais são 
palco de grandes eventos profissionais e familiares. Nesse contexto, o processo de 
gentrificação é utilizado para designar intervenções no âmbito urbano, em 
determinados espaços da cidade, os quais são considerados centrais para 
investimentos públicos e privados. Através do processo de transformação se 
permite que uma localidade histórica se apresente como um cenário, um palco 
cheio de atrativos, como um segmento de mercado. Estudar a gentrificação 
consiste numa análise dos interesses subjacentes nas transformações dessas 
áreas, e, sobretudo avaliar o nível de interesse do âmbito privado para formar 
parceria, a fim de modificar a paisagem. A gentrificação é fruto dos processos de 
transformação do capital, o qual, influencia na aplicação de esforços e 
investimentos com a finalidade de se estabelecer e atingir ideais de crescimento 
econômico, tendo como foco uma localidade centrada no espaço urbano sócio-
culturalmente.Assim, a estrutura social urbana desenvolve-se à luz de alguns 
questionamentos que relacionam não só o crescimento das cidades,mas também 
as condições ambientais que a mesma proporciona, em cidades como Mossoró-RN 
no período de 2005 a 2011. 

 
 

Palavras-chave: Gentrificação; Centralidade; Espaço intra-urbano; Mossoró-RN. 



ABSTRACT 
 

This study aims at solidifying the theoretical bases to provide, above all, an 
explanation for this phenomenon which currently happens, with a scenario of social, 
political, economic and cultural transformations worldwide in medium cities. 
Nevertheless, because it has different dimensions from its transformation axes, 
gentrification comes with change, but also with the introduction of a new purpose in 
the space using and occupation, outlining in this context the identity of places from 
the formation of centralities with the presence of flows with social and economic 
dynamicsThe current forms of geographic space appropriation show the directions of 
the senses and ideological profile which recreates the meanings and uses of content 
and materials from descriptions of a historical past. However, today there is an 
economic context in the urban space which refers to a search of strategies for 
change, i.e., the acquisition of parameter aimed at meeting the demands of the 
relationship between capital and labor, which ends up overriding some actions for the 
specification of the transformation methods within the urban space to be explained by 
new needs and also by the agents from the value adding to their interests and 
investments. Thus, we assume that the appreciation/gentrification of urban spaces 
may or may not result from the building of a public space, since the dialogic structure 
as a place of political interaction externalize conflicts and disagreements in general; it 
keeps segregating spaces. As new spaces are transformed, the access to them 
tends to happen with particular restriction, whereas some places like parks, shopping 
malls, high-rise and horizontal condos are the scene for major professional and 
family events. In this context, the gentrification process is used to designate 
interventions in the urban environment, in certain city spaces which are considered 
central to public and private investments. A historical place is permitted to be 
presented as a scenario, a stage full of attractions, through the transformation 
process. Studying gentrification consists of an analysis of the underlying interests in 
the transformation of these areas, and especially of the assessment of the interest 
level in the private sector to partner in order to modify the landscape. Gentrification 
results from the transformation processes of capital, which influences the efforts and 
investments application in order to establish and achieve optimal economic growth, 
focusing on a location socio-culturally centered in the urban space. Thus, the urban 
social structure develops in the light of some questions that relate not only the cities’ 
growth but also environmental conditions it provides in cities like Mossoro, State of 
Rio Grande do Norte, Brazil 2005 a 2011.   

 
Key words: Gentrification; Centralities; Mossoró - Rio Grande do Norte; Urban 
space. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O cenário que está sendo vivenciado pelos seres humanos na atualidade, 

remete a uma série de questionamentos acerca de várias metamorfoses e dentre 

elas a questão urbana merece destaque junto a uma confluência de processos e 

agentes, responsáveis ora pelas construções, inovações, revitalizações e renovação 

no espaço urbano. 

O processo de expansão urbana no Brasil tem ao longo dos anos aumentado; 

frente a este referencial de transformações os investimentos tem acontecido em 

diferentes escalas ou setores, isto é: por particulares (sociedade civil); pelos 

investidores do ramo imobiliário e por parte do Estado. Contudo, esta hierarquia de 

investidores remete a reflexão: o que tem motivado as atuais mudanças nos 

espaços centrais?Qual o sentido da escolha dessa localidade no espaço urbano? O 

que caracteriza e dá sentido aos  espaços centrais transformados? 

Villaça (1998) destaca que a classe de alta renda1 de uma cidade geralmente 

se concentra em uma mesma direção. Assim, eles (membros dessa classe) se auto-

segregam e controlam o seu espaço (há uma bipartição do espaço urbano, criando 

duas cidades distintas). Qual tal classe se concentra em determinado local acaba 

promovendo outras áreas para a classe de baixa renda2

                                                 
1 No estudo da estratificação, a classe alta é identificada pela sua posição dominante em relação à 
distribuição da riqueza, poder e prestígio.  Sob o capitalismo, o privilégio da classe alta baseia-se na 
propriedade e controle dos meios de produção e no emprego de trabalhadores em troca de salário. 
Há várias maneiras de identificar as fronteiras que separam a classe alta das outras.Em um sentido, 
ela se distingue por sua imensa parcela de posse dos recursos e das recompensas, tais como 
riqueza, maior parte das quais é herdada. (JOHNSON,1997, p. 35) 
2 No estudo da estratificação social a classe baixa é o nível designado como a posição mais inferior 
em virtualmente todas as dimensões da desigualdade. Os membros dessa classe nenhuma riqueza 
têm e pouca renda auferem. Não possuem nem controlam quaisquer meio de produção e se 
encontram no fundo das estruturas econômica e de autoridade política. (JOHNSON, 1997, p.36) 

. Com isso, tais áreas se 

tornam valorizadas e o valor do terreno sofre acréscimos consideráveis. 

Partindo dessa consideração é provável que inúmeras das experiências de 

renovação e ou revitalização do espaço urbano tenham promovido a valorização do 

local. Mas é oportuno também refletir que não só o processo de valorização e 

especulação imobiliária pode vir à tona, mas o fluxo de pessoas num determinado 

local pode ter aumentado;  que nesse processo alguns valores vão sendo criados e 

até transformados na cultura do lugar inseridos pelas formas de uso e de ocupação. 
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         Atenta a questão, enquanto manifestação da expansão urbana em várias 

cidades no Brasil e outros países, que dar sentido a renovação das cidades e a 

formação de centralidades, passou a ser o motivo dessa investigação, assim como, 

estudar as metamorfoses dos espaços construídos nas localidades centrais de 

cidades médias e os sentidos que norteiam o processo de valorização no espaço 

intra-urbano e sua dinâmica, por meio da formação de centralidades através dos 

processos gentrificadores. 

Nessa perspectiva, a cidade de Mossoró/RN foi utilizada como campo 

empírico para investigação. Pois, numa reflexão panorâmica sobre esta localidade, é 

possível mostrar que: sua expansão urbana está em vias de acontecimento, 

observando-se diferentes categorias de agentes investindo no espaço urbano tendo 

como conseqüência mais imediata uma ampliação das atividades econômicas e o 

deslocamento espacial das mesmas. Por isso, o estudo acompanha o processo de 

concretização dessas novas centralidades, a priori, tendo em vista um sensível 

quadro de mudanças na paisagem, nos estilos de vida e nas dinâmicas intra-

urbanas e dos espaços públicos.  

 De acordo com Silveira e Ribeiro (2008), a produção das chamadas novas 

centralidades, corresponde a um termo utilizado para designar espaços que 

favorecem a uma dinâmica que os tornam destinações coletivas polarizadoras como 

mostra estudo realizado pelos autores acima citados, que utilizam a teoria das 

localidades centrais3. Mostrando que, uma parte considerada central4

No caso de Mossoró, a parte central tem sido destaque nas transformações 

recentes: com uma série de modificações concernentes a valorização cultural e a 

valorização econômica, por meio da ampliação e extensão de avenidas, projeto de 

revitalização no espaço urbano no que compete a sua área central  e a ocupação de 

glebas vazias, em sua grande parte, para a construção de condomínios residenciais 

fechados. Com isso, o olhar ativo para esta dinâmica transformadora do espaço 

proporcionou o desejo de investigar as causas desse processo, à luz dos conceitos 

 de um espaço 

está associada à acessibilidade, enquanto ponto principal para a qualificação de sua 

localização na cidade. 

                                                 
3 Que foi formulada pelo geógrafo alemão Walter Christaller em 1933, constitui a mais fértil e 
conhecida base teórica sobre o tema. Entretanto, o interesse pela hierarquia urbana é muito anterior  
a Christaller. (CORRÊA, 1989, p. V20). 
4 A área central é formada por um ou diversos bairros, densamente urbanizados e consolidados, que 
contam com infra-estrutura urbana, concentrando serviços, equipamentos culturais e urbanos e de 
transporte coletivo e que, em muitos casos, polarizam o emprego na cidade. (BRASIL, 2005, p. 75) 
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de gentrificação e centralidades como aportes teóricos capazes de mediar o 

entendimento das atuais metamorfoses em cidades médias.  

Segundo Zachariassen (2006), o termo gentrification foi utilizado pela primeira 

vez por Ruth Glass, no inicio dos anos de 1960, para descrever o processo mediante 

o qual famílias norte americanas de classe média haviam povoado antigos bairros 

desvalorizados do centro de Londres, ao invés de se instalarem nos subúrbios 

residenciais, de acordo com o modelo até então dominante para essas classes 

sociais. Através dessa perspectiva, Glass entendia o processo de transformação por 

meio de investimentos na reabilitação e na apropriação, por estas camadas sociais, 

de um estoque de moradias e em bairros operários ou populares. Esclarecendo o 

processo de gentrificação é possível afirmar que: 
A gentrificação na atualidade pode ser considerada como uma aliança 
concertada e sistemática do urbanismo público e do capital privado e 
público. A mesma, preencheu o vazio deixado pelo retraimento das políticas 
urbanas progressistas. Em outros lugares, isto é, nas cidades que não 
conheceram tais políticas progressistas durante todo o século XX, a 
trajetória da mudança é muito diferente, embora conduza a uma mesma 
direção, se considerarmos a gentrificação no sentido amplo dos centros 
antigos participando de uma estratégia urbana competitiva no mercado 
global. (SMITH in: ZACHARIASSEN, 2006 p. 75) 

 

 Contudo, na visão de estratégias competitivas explica que: 

   
Políticas urbanas progressistas - que na Europa datavam do final do século 
XIX, e, nos Estados Unidos, da era progressista representada pelo New 
Deal de Roselvelt – foram sistematicamente afetadas pela crise econômica 
dos anos setenta e pelos governos conservadores dos anos oitenta. De 
Reagan a Thatcher, seguidos por Kohl, os financiamentos dessas políticas 
urbanas foram sistematicamente questionados e desmantelados em escala 
nacional, tarefa que os líderes neoliberais que os sucederam – Clinton, Blair 
e Schroder- tomaram para si. Essas políticas modificaram os ordenamentos 
das políticas públicas sobre a gentrificação e encorajaram o financiamento 
habitacional para o setor privado. (ibidem p.74) 

 

É relevante destacar que as políticas neoliberais segundo Teixeira e Oliveira 

(org) (1998, p. 121), correspondem as transformações produtivas intrínsecas a um 

contexto político e ideológico de uma nova fase do capitalismo, em que o Estado 

organiza-se, em prol da minimização de seu custo com políticas sociais, e adéqua-

se às novas condições de acumulação do capital, tendo como principal suporte 

ideológico o livre mercado. 

Tal perspectiva, trouxe consigo inúmeras mudanças nas formas de produção 

e de consumo, além de ter atrelado a esta dinâmica um processo denominado 
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globalização,  que pode ser compreendido nos aspectos econômicos, políticos, 

culturais , sociais e ambientais, influenciando sobretudo as atuais transformações do 

espaço urbano.  

 
O espaço não pode ser estudado como se os objetos materiais que formam 
a paisagem tivessem uma vida própria, podendo assim explicar-se por si 
mesmos. Sem dúvida, as formas são importantes. Essa materialidade 
sobrevive aos modos de produção que lhe deram origem ou aos momentos 
desses modos de produção. (SANTOS(a), 2008, p. 105). 

 

Tal processo, permite perceber o grau de metamorfose5

                                                 
5 A palavra metamorfose não é, pois, uma metáfora empregada para sugerir que a perenidade da 
substância permanece sob a mudança de seus atributos. Ao contrário: uma metamorfose faz as 
certezas tremerem e recompõe toda a paisagem social. Entretanto, ainda que fundamentais, as 
grandes mudanças não representam inovações absolutas quando se inscrevem no quadro de uma 
mesma problematização. Entendo por problematização a existência de um feixe unificado de 
questões (cujas características comuns devem ser definidas) que emergiram num dado momento 
(que é preciso datar), que se reformularam várias vezes através das crises, integrando dados novos 
(é necessário periodizar essas transformações) e que hoje ainda estão vivas. (CASTEL, 1998, p. 28) 

 que este produz, isto 

é, ligado às transformações das formas urbanas. Pois, as dinâmicas econômicas 

introduzidas na sociedade, nem sempre vem acompanhadas com o 

desenvolvimento e as cidades neste percurso passam por muitas intempéries 

sociais. Tais como, o agravamento da questão social, do caos e da disrupção 

política.  

  
A diferença, portanto, reside na concentração, em virtude da qual alguns 
milhares de ricos e alguns milhões de indivíduos da classe média foram 
levados a um estreito contato com milhões de pobres e indigentes. Nesse 
sentido, a industrialização e a urbanização, com soem dizer os marxistas, 
criaram uma nova série de relações sociais e uma nova série de 
percepções sociais. (HALL, 2005, p. 50). 

 

A crescente urbanização concentra no espaço construído, uma conjunção de 

forças produtivas aliadas às forças do trabalho, a qual transforma as propulsões 

dispersas e sistemas descentralizados de direitos frente ao poder político e 

econômico. Pois, o espaço ao mesmo tempo em que concentra, através da forma as 

transformações da estrutura social, também alia-se com as práticas dos agentes 

sociais na cidade como elemento ativo. Desse modo, a articulação entre a produção, 

reprodução e apropriação do espaço intra-urbano tornam evidentes as implicações 

físico-territoriais e sociais capazes de formar novas centralidades.  



23 
 

Portanto, as idéias que permeiam esta pesquisa pretendem contribuir com a 

ciência para consolidar esta importante discussão no âmbito das novas 

centralidades, baseando-se, na metamorfose do espaço e com ela a introdução de 

dinâmicas promotoras da construção de centralidades. A qual, na atualidade está à 

frente dos discursos das transformações urbanas atrelada principalmente a 

processos gentrificadores. Principalmente, pelo fato de sua gênese estar ligada aos 

países desenvolvidos e no Brasil, ainda aparecer de maneira incipiente, isto é, 

isolada. Daí a relevância e a fundamentação se tornarem necessárias para 

aprimorar os estudos teóricos e empíricos no que diz respeito às questões urbanas 

em países da América Latina, como o Brasil por meio de estudos como já realizados 

em Passo Fundo-RS e Sobral-CE. 

É certo que os processos gentrificadores atribuem ao lugar um novo valor, e 

uma nova identidade6

Notadamente acerca desse fato têm-se percebido que a requalificação, não 

só “qualifica”, mas, sobretudo “modifica” algumas modalidades e bases que 

proporcionam um novo olhar e uma nova perspectiva na vida, nos costumes, hábitos 

e no cenário proposto, delineado sob a égide de um capital que formata os ditames 

da convivência e da construção social, em seus aspectos diversos. Contudo, é 

válido destacar, que a metamorfose do espaço transformado está essencialmente 

 ligada a sua centralidade. Tal perspectiva incursiona o 

incremento da economia no lugar e aprimora do ponto de vista ideológico, o 

fortalecimento cultural. Daí a estetização da cena e os símbolos atribuírem ao lugar 

um novo cenário e consequentemente uma nova cultura. Pois,  

 
O homem precisa ler o ambiente em que se insere em busca de referências 
e orientação, o que o ajuda a construir uma percepção do usuário sobre o 
espaço. Um ambiente de fácil leitura é, então, um ambiente com boa 
legibilidade. Ou seja, facilmente diferenciável, singular. A leitura da imagem 
formada pelo usuário denuncia quão legível é esse espaço, bem como o 
grau de relação habitante-cidade, fator importante no uso desses espaços. 
(SCOCUGLIA, 2006, p. 3). 

 

                                                 
6 Entende-se por identidade a fonte de significado e experiência de um povo. Identidade como um 
processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 
atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) prevalece (m) sobre outras fontes de significado. 
(CASTELLS, 1999, p. 22),  
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alicerçada no viés das identidades7

Quanto à centralidade é possível afirmar que ela está associada 

principalmente a facilidade de acesso aos lugares e as atividades oferecidas se 

encontram no cerne das atenções. Com isso, à formação das centralidades num 

determinado local, também leva ao fim de outras e nesse ínterim é possível 

apreender que para a finalização de uma localidade centralizada e centralizadora é 

 construídas, moldada pela performance da 

cultura, como mola propulsora do referido processo. 

Assim, as principais iniciativas de transformação do espaço levam à 

processos gentrificadores que só acontecem quando “de fato” a cultura local permite 

a criação de uma nova identidade atribuída nessa perspectiva, a metamorfose do 

espaço construído, requalificado, renovado e revitalizado. 

Este é o argumento da presente tese: parte da premissa que determinadas 

cidades médias como Sobral-CE, Passo Fundo-RS, Campina Grande-PB em que a 

metamorfose do lugar representa a mudança da forma do mesmo, em relação a sua 

função, isto é, o lugar em sua essência não deixa de existir, mas passa a ser 

visualizado sob a égide de uma funcionalidade que permite agregar: atividades 

econômicas; atividades sociais; atividades culturais e um nível de sociabilidade que 

vai se construindo à medida que tais atividades vão se fortalecendo. 

Um outro argumento é pertinente à cultura. É possível explicá-la como eixo 

crucial nesse processo de transformação porque é a partir da mesma, que as 

localidades vão sendo identificadas e também localizadas, possibilitando perceber e 

entender: os usos, os costumes, os símbolos e os valores presentes de maneira 

diferenciada em cada sociedade, em cada local. 

Formulando o argumento de análise, os processos aqui são considerados 

gentrificadores pelas suas características em cidades médias e pela maneira 

circunstancial de serem configurados. Já que, mesmo entendendo que a 

gentrificação possui uma variação conceitual para seu fundamento, é possível 

compreender que a mesma se constitui dentro das estratégias do modo de produção 

capitalista e  trouxe consigo, peculiaridades que levam a analisar suas diferenças e 

convergências quando sua incidência recai primordialmente na escala econômica e 

sócio-espacial. 

                                                 
7 Identidades são fontes mais importantes de significado do que papéis, por causa do processo de 
autoconstrução e individuação que envolvem. Em termos mais genéricos, pode-se dizer que 
identidades organizam significados, enquanto papéis organizam funções. (CASTELLS, 1999, p.23) 
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necessário o surgimento de algo que constitua um foco de integralização entre: o 

que é novo e o que foi renovado, conforme esquema conceitual abaixo: 

 

Esquema 1: Esquema de análise conceitual da tese 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

Fonte: Autora, 2011. 

 

Os impactos dessas reestruturações no espaço remetem a uma série de 

desafios, e dentre eles está também no campo da governança urbana. Um campo 

de discussões que necessita de uma visão ampliada no campo da gestão 

democrática, contemplando os seguintes aspectos: sociais, políticos econômicos e 

culturais. A governança consiste ainda num procedimento bastante peculiar, mas 

atua proporcionando um olhar no planejamento urbano calcado nos atuais princípios 

de renovação urbana, com vistas a atender as perspectivas e estratégias que 
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possibilitem as formas de participação e a descentralização da gestão urbana8

Desse modo, as particularidades locais vão se afirmando a medida que, a 

expansão urbana das cidades vai acontecendo, por meio da proliferação de 

condomínios fechados, da presença de centro comercial (Shopping Center), da 

renovação de alguns espaços públicos, da reapropriação de áreas degradadas, da 

reabilitação de prédios abandonados, da revitalização dos centros históricos e 

também pela expansão das vias intra-urbanas nas cidades. Por isso, é fundamental 

, 

tendo como ideal o comprometimento com o crescimento e o desenvolvimento das 

cidades a partir da intervenção urbana e seus processos gentrificadores. 

A reestruturação dos espaços e prioritariamente os espaços públicos 

necessitam com a criação e ou renovação de suas estruturas de uma gestão que 

por sua vez, será diferenciada conforme as especificidades e a cultura de cada local, 

pois não há uma única forma de se fazer governança. Já que, as intervenções 

urbanas e os projetos de urbanização vão se constituindo conforme as 

potencialidades presentes nas cidades. Com as transformações espaciais, as 

formas de gerir esse espaço também mudam. Pois, de um modo geral, o 

enobrecimento das áreas traz consigo a valorização dos locais e consequentemente 

a segregação dos espaços e a expulsão de pessoas passa a ser um dos impasses 

enfrentados, além da administração da infra-estrutura metamorfoseada constituir um 

desafio para o gestor público. 

              
 Ao mesmo tempo os gestores urbanos sofrem crescentes pressões ‘de 
baixo’, por parte da população e das comunidades locais, que são expostas 
aos chamados “efeitos colaterais” do progresso econômico e da 
globalização – aumento do desemprego, da criminalidade e violência 
urbana, deterioração ambiental e de qualidade de vida em geral – e 
demonstram uma grande vulnerabilidade social por não dispor de meios 
adequados para se defenderem contra estas ameaças que comprometem 
não apenas a paz social nos centros urbanos, mas também a legitimidade 
democrática do poder local. O dilema enfrentado pelo gestor urbano entre 
precisar criar condições favoráveis para uma inserção progressiva dos 
setores mais modernos e dinâmicos da cidade no mundo da economia 
globalizada e procurar medidas e políticas capazes de mitigar crescentes 
problemas sociais, econômicos e ambientais que afetam os setores sociais 
mais fragilizados e empobrecidos, revela o estado precário e delicado da 
gestão pública em cidades social e economicamente partidas. (FREY, 2007, 
p. 1370.) 

 

                                                 
8 De sua parte, gestão remete ao presente: gerir significa administrar uma situação dentro dos marcos 
dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. (SOUZA, 2008, 
p. 46) 
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o gerenciamento de estratégias que venham alocar e articular as relações entre  

Estado,  sociedade civil e os investidores na esfera privada a fim de fomentar 

dinâmicas inovadoras visando à constituição de parcerias  fortalecendo a construção 

de espaços urbanos democráticos, sustentáveis e inclusivos. 

 

O percurso metodológico 
 

A construção do trabalho consiste num esforço em conduzir a pesquisa no 

campo teórico e empírico à luz de uma perspectiva pautada na compreensão crítica 

da realidade que está sendo estudada. Já que, a fidelidade aos dados apreendidos é 

crucial para o aprimoramento dos conceitos e a evolução teórica do fenômeno ora 

investigado. Por isso,  

 
Se a flecha do tempo deve ser atribuída ao ponto de vista humano sobre um 
mundo regido por leis temporais simétricas, a própria aquisição de qualquer 
conhecimento se torna paradoxal, pois qualquer medida supõe um processo 
irreversível. (PRIGOGINE, 1996, p. 51). 

 

O campo de realização desse trabalho está inscrito na área das ciências 

sociais aplicadas e sua compreensão permite entender as atuais dinâmicas sociais e 

identitárias presentes nas transformações urbanas contemporâneas. De um ponto 

de vista mais antropológico é possível afirmar que: 

 
O crescimento das cidades, as mudanças e a produção de novos valores 
marcam fronteiras em relação a uma sociedade tradicional. (...) Dessa 
forma, os indivíduos na sua singularidade, também se tornaram matéria da 
antropologia, à medida que eram percebidos como sujeitos de uma ação 
social constituída a partir de redes de significados. Em lugar de considerar 
os indivíduos como determinados por instâncias englobantes anteriores, 
passava-se a estudá-los como intérpretes de mapas e códigos 
socioculturais, enfatizando-se uma visão dinâmica da sociedade e 
procurando-se estabelecer pontes entre os níveis micro e macro. (VELHO, 
2003, p. 16) 

 

Assim, a análise no campo das dinâmicas intra-urbanas se complexifica 

quando o seu estudo está além da simples classificação de fenômenos urbanos, 

mas busca priorizar o ente formador do processo. Identificar, sobretudo quais são o 

fatores que contribuem e consequentemente se agregam no percurso do problema a 

ser investigado. Desse modo, algumas barreiras surgem no caminho metodológico 

de construção, contudo vão sendo superadas pelas alternativas e possibilidades 
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advindas de apreensão teórica construída pela formação constante de 

pesquisadora. 

Dessa forma, do ponto de vista técnico operacional parte da pesquisa se 

caracteriza como empírica e qualitativa. Isto é,  

 
São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa de 
modificar conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos 
ou para a obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados 
(ou ambos simultaneamente). Obtém-se freqüentemente descrições tanto 
quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o investigador deve 
conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou 
ambiente observado. (LAKATOS; MARCONI; 1991, p. 188). 
 

Justificando os instrumentos escolhidos: a observação, a pesquisa em 

documentos oficiais, o registro de imagens, a construção de mapas, a montagem de 

um quadro teórico capaz de dar conta do objeto investigado, além do discurso dos 

agentes envolvidos, a partir de uma pesquisa em depoimentos dados e reportagens 

na imprensa local. 

 
É proveitoso pensar a análise de discurso como tendo quatro temas 
principais: uma preocupação com o discurso em si mesmo; uma visão da 
linguagem como construtora (criadora) e construída; uma ênfase no 
discurso como forma de ação; e uma convicção na organização retórica do 
discurso. Em primeiro lugar, então, ela toma o próprio discurso como seu 
tópico. O termo “discurso” é empregado para se referir a todas as formas de 
falas e textos, seja quando ocorre naturalmente nas conversações, como 
quando é apresentado como material de entrevistas, ou textos escritos de 
todo tipo. (BAUER; GASKELL, 2004, p. 247). 

 

Pois, pensar nos problemas sociais no contexto das metamorfoses urbanas 

consiste em refletir os amalgámas de muitas questões. Haja vista, por mais objetiva 

que queira ser a ciência e seus procedimentos, à sua manipulação e coordenação 

ocorre por seres humanos, o qual, justifica à diversidade, a pluralidade e o cerne de 

muitos conceitos de pesquisa e suas referidas aplicações. 

Conforme Salomon (2000),  

 
Quem fala em pesquisador, está se referindo a um ser envolvido no 
processo de conhecer o mundo, a realidade que ele é  e o rodeia.De 
conhecer e de agir sobre esta realidade.Ao apontar para o pesquisador, 
está se apontando, antes de mais nada para um ser humano diante do 
desafio da procura.(SALOMON, 2000, p.5). 
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Minayo (2004), revela o entendimento e afirma no que se refere a pesquisa 

que: 
 
Entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e 
construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e 
a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 
teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 
intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar um 
problema da vida prática. (MINAYO, 2004, p. 17). 

 

A pesquisa aqui delineada revela à luz da premissa de muitos trabalhos 

teóricos a sua importância e contribuição para a vida e para o cotidiano das pessoas 

no ambiente urbano, convivendo com mudanças, desafios e introdução de novos 

valores. Isto é, uma modificação que vai além do espaço geográfico, que rompe as 

barreiras por meio da identidade construída através da nova realidade gerada. 

 
A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. 
Para esta atividade, o investigado recorre à observação e à reflexão que faz 
sobre os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos 
homens na solução destes problemas, a fim de munir-se dos instrumentos 
mais adequados à sua ação e intervir no seu mundo para construí-lo 
adequado à sua vida. (CHIZZOTTI, 2001, p. 11). 
 

Mas,  

 
O que é diferente, e importante para os nossos propósitos como 
pesquisadores, é a abordagem dos teóricos sobre aquelas questões que 
nos preocupam. Alguns parecem flutuar na paisagem social como se 
libertos dos problemas e das realidades da vida cotidiana. Essa habilidade 
de transcender ou abstrair as teorias da vida cotidiana permite-nos ter uma 
perspectiva do nosso universo social que se liberta das nossas ações e 
atitudes cotidianas com as quais estamos compreensivelmente 
preocupados. (MAY, 2004, p. 45). 

 

Assim, as habilidades e os temas para a pesquisa advêm da realidade e do 

convívio interacional do ser humano em sociedade. As questões que são levadas à 

pesquisa suscitam de um olhar aprofundado e aprimorado, com a finalidade de 

questionar, de resolver e até mesmo de possibilitar novas atitudes e 

comportamentos junto a uma causa concreta e real. 

Visto que, num mundo em que as conexões são globais em suas diversas 

esferas, à medida que, a distância do acompanhamento do processo de 

desenvolvimento cresce, maiores são os índices de excluídos dessa dinâmica de 

aplicação do conhecimento empírico versus conhecimento científico. 
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A reflexão hermenêutica torna-se necessária para transformar a ciência, de 
um objeto estranho, distante e incomensurável com a nossa vida, num 
objeto familiar e próximo, que, não falando a língua de todos os dias, é 
capaz de nos comunicar as suas violências e os seus limites, os seus 
objetivos e o que realiza aquém e além deles, um objeto que, por falar, será 
mais adequadamente concebido numa relação eu-tu (a relação 
hermenêutica) do que numa relação eu-coisa (a relação epistemológica) e 
que, nessa medida, se transforma num parceiro da contemplação e da 
transformação do mundo. (SANTOS, 2003, p. 13). 

 

De acordo com a assertativa citada a compreensão com base na ciência, 

deve fundar-se na prática social do conhecimento, isto é, alocada as opressões, as 

lutas que permeiam a idealização da vida em sociedade. Ou seja, a doutrina por si, 

não revela os antagonismos e os confrontos e as ideologias. 

Na visão de Richardson (1999), 

 
A principal ferramenta de sobrevivência do homem é sua mente. Nossa 
visão do mundo é substancialmente diferente da percepção concreta ligada 
a existência do animal, pois somos capazes de observar semelhanças 
essenciais entre todas as percepções separadas que encontramos no dia-a-
dia e integrar essas percepções em categoria tais como: “árvore”, “homem” 
etc. Em vez de tratar com cada conceito como uma sensação isolada, 
graças à eficácia da mente podemos lidar com conceitos abstratos. Essa é 
a base do conhecimento humano. Sem embargo, o uso da mente não é 
automático. As necessidades de sobrevivência dos animais são cumpridas 
adequadamente pelos instintos de comer, caçar, acasalar. O homem não 
tem essa facilidade. O uso da nossa mente depende da nossa vontade. 
(RICHARDSON, 1999, p. 20). 
 

Diante dessa consideração pode se perceber de maneira mais sucinta a 

importância da pesquisa em nossa vida. Já que, a partir das necessidades as 

melhorias advêm das conquistas e dos desejos que vão surgindo no dia-a-dia 

conforme as mudanças no seio da sociedade. 

 
Na formação do espírito científico, o primeiro obstáculo é a experiência 
primeira, a experiência colocada antes e acima da crítica-crítica esta que é, 
necessariamente, elemento integrante do espírito científico. Já que a crítica 
não pôde intervir de modo explícito, a experiência primeira não constitui, de 
forma alguma, uma base segura. Vamos fornecer inúmeras provas da 
fragilidade dos conhecimentos primeiros, mas desejamos, desde já, mostrar 
nossa nítida oposição a essa filosofia fácil que se apóia no sensualismo 
mais ou menos declarado, mais ou menos romanceado, e que afirma 
receber suas lições diretamente do dado claro, nítido, seguro, constante, 
sempre ao alcance do espírito totalmente aberto. (BACHELARD, 1996, p. 
29). 
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 Assim, a formação do pesquisador propicia uma construção constante de 

idéias, de desafios, isto é, uma desconstrução real das coisas prontas e acabadas, a 

alma e a essência da pesquisa estão no instinto e na sensibilidade de cada ser, de 

sempre duvidar, questionar e visualizar o que está além dos olhos e da clareza, 

mas, o que está mediando e edificando, através dos interesses dos diversos 

processos na vida do ser humano. 

Vale destacar que a ciência é, sobretudo, um campo de batalha, de 

construção e desconstrução. Com isso, a tese aqui levantada faz parte dessa 

dinâmica, buscando contribuir com a formação conceitual no campo da gentrificação 

além de tentar aprimorar conceitos já existentes, para propor uma dimensão de 

análise capaz de compor o atual quadro de mudanças no universo das 

transformações urbanas.  

A pesquisa documental foi desenvolvida nas seguintes fases: 

 

1ª fase: Estado da arte sobre o uso e o sentido e a formação de centralidades, por 

meio da interpretação das transformações dos espaços públicos centrais em cidades 

médias. 

2ª fase: Pesquisa documental de experiências em cidades médias como a cidade de 

Sobral e Passo Fundo. 

 

Já a pesquisa empírica em base local foi desenvolvida nas seguintes fases: 

 

1ª fase: Mapeamento das áreas em transformação que compõe a cidade de 

Mossoró, com vistas, a identificar os pontos de metamorfose. 

2ª fase: Identificação das transformações morfológicas, com a finalidade de 

averiguar as transformações do uso do solo, tendo como técnica o registro de 

imagens fotográficas. 

3ª fase: Pesquisa documental sobre a realidade urbana em Mossoró, identificando a 

produção teórica já existente acerca desta cidade, após as transformações urbanas. 

4ª fase: Coleta de dados tendo como foco os valores imobiliários por meio de 

notícias veiculadas em jornais locais, o aumento de preços em alguns 

empreendimentos e os programas de governo frente às ações dos particulares e dos 

entes imobiliários envolvidos no cenário de pesquisa. 
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5ª fase: Construção e formatação do material pesquisado, através do processo de 

interpretação teórica e dos dados coletados pela pesquisa de campo, com uma 

proposta de elaboração teórica visando confirmar (ou não) a formação de novas 

centralidades com as modificações no uso dos espaços como processo central das 

transformações urbanas, e sua influência na ocupação, uso e sentido dos espaços 

urbanos renovados. 

A pesquisa de campo foi realizada na cidade de Mossoró/RN: mapeada em 

sua área urbana central, revelou seus principais pontos de transformação, fazendo 

um recorte para os espaços renovados e construídos. No que concerne a utilização 

de entrevistas e questionários junto aos atores envolvidos no processo, houve uma 

resistência na aplicação dos mesmos, posto que, o alvo da especulação e da atual 

concorrência na cidade dificultou a aplicação. Contudo, para suprir tal demanda 

resolveu-se buscar informações em depoimentos publicados na imprensa local para 

validar a discussão e demonstrar o nível de interpretação no campo das 

transformações espaciais em Mossoró. 

São vários condicionantes que tornaram esta pesquisa necessária. 

Inicialmente a relevância de investigar o problema da transformação urbana 

existente na cidade de Mossoró, tendo em vista que nele existe um significativo 

crescimento urbano em função das condições econômicas e de seus reflexos no 

estilo de vida na sociedade além da mesma hoje está no circuito de estudo das 

cidades médias. A necessidade urbana de verificar a aplicação teórica e analítica de 

alguns conceitos como é o caso da gentrificação do espaço, da ocupação e do uso 

para avaliar o perfil da cidade diante da aplicação conceitual. 

Desse modo, a cidade foi estudada à luz dos demais estudos teóricos no 

campo das cidades médias, refletindo nessa perspectiva que apesar de já existirem 

trabalhos de pesquisa nessa localidade, foi possível perceber a contribuição 

inovadora do estudo da gentrificação dos espaços nos lugares, tendo em vista que 

em Mossoró de repente tudo mudou de lugar. 

Partindo dessa premissa de investigação que relaciona os processos 

gentrificadores, a formação de centralidades, a metamorfose do espaço urbano, a 

cultura e a identidade, o trabalho é constituído pelas seguintes partes: 

No primeiro capitulo intitulado como “Introdução” é feita uma abordagem geral 

das idéias que norteiam a tese, uma exposição de suas categorias de análise de 

acordo com seus conceitos, articulando nessa lógica os argumentos que 
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fundamentam os objetivos a serem alcançados no trabalho. Neste capitulo também 

é realizada a exposição da metodologia de realização do estudo, as questões que 

nortearam o processo de pesquisa e os elementos que formataram as hipóteses. 

No segundo capitulo denominado “Cidade Médias, Espaço e Metamorfose em 

Mossoró-RN”, é realizada a discussão em torno do crescimento das cidades médias 

e seus desafios na atualidade, a partir do referencial e dos conceitos que delineiam 

as cidades, suas formas de intervenção, o cenário global, a questão econômica e os 

sentidos que levam a transformação dos espaços. Nesse ínterim, os espaços 

construídos e transformados são discutidos a partir dos agentes transformadores, 

explicitando quem são esses agentes assim como é o seu grau de influência na 

identidade e na cultura do lugar. Neste item foi oportuno discorrer sobre algumas 

experiências no âmbito internacional e nacional que fazem parte do contexto da 

metamorfose no espaço urbano. 

No terceiro capitulo descrito como “Gentrificação, Centralidade e 

Governança”, tornam-se relevante iniciar a exposição a partir da gênese da 

gentrificação e seus agentes condutores, salientando, sobretudo suas diferenças e 

peculiaridades no cenário internacional, suas ramificações conceituais conforme as 

experiências já realizadas. Assim como, é o momento de trabalhar o espaço intra-

urbano enquanto eixo diferencial no processo de transformação e construção das 

cidades, apresentando suas características e como este se define e permeia as 

dinâmicas e os fluxos para a formação das centralidades. Partindo dessa 

perspectiva, os processos de transformação dos espaços levam à discussão 

também das atuais formas de governar, dirigir, planejar e intervir mediante as 

demandas postas num cenário metamorfoseado. Daí o desafio para a governança e 

a sustentabilidade a partir dos processos gentrificadores. 

No quarto capitulo chamado de “O espaço da gentrificação nos lugares”, 
consiste numa exposição que visou avaliar os contextos e os cenários das cidades 

que passaram por um processo de transformação e suas perspectivas teóricas de 

análise, com a finalidade de identificar se o processo de intervenção pode ser 

tratado como gentrificação, avaliando, sobretudo os critérios que definem uma 

cidade gentrificada, assim como compreender as motivações que incidem para um 

cenário de renovação nas cidades médias. Nesse capitulo a cidade de Mossoró/RN, 

é tratada no contexto como cenário local de pesquisa, tendo em vista ser uma 

cidade marcada por um acelerado processo de transformação e crescimento, 
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apresentado a mesma a partir do estudo de dois grandes eixos: Um que retrata o 

cenário da Avenida Rio Branco, segundo suas mudanças a partir do Projeto de 

Urbanização da mesma e outro que explicita o cenário da Avenida João da Escóssia 

com uma realidade marcada pela expansão intra-urbana, pela abertura vias e 

presença de grandes empreendimentos no local norteando o avanço da mesma em 

suas dinâmicas e também na construção de centralidades. Constituiu-se no 

momento da analogia, uma inquietação para refletir as grandes perguntas da 

pesquisa, assim como a discussão e a verificação das hipóteses constituídas. 

Quinto capítulo a “Conclusão” foi o momento de fechar os argumentos do 

trabalho a partir das premissas construídas, afirmadas e ou negadas, confrontando 

resultados e formalizando nossa contribuição para o estudo dos espaços urbanos e 

a metamorfose nesse processo de construção. 

Ao final relacionaremos as referências bibliográficas e demais fontes 

utilizadas na construção da tese. 

Desse modo, a cidade foi estudada à luz dos demais estudos teóricos no 

campo das cidades médias, refletindo nessa perspectiva que apesar de já existirem 

trabalhos de pesquisa nessa localidade, foi possível perceber a contribuição 

inovadora do estudo da gentrificação dos espaços nos lugares, tendo em vista que 

em Mossoró de repente tudo mudou de lugar. 
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2 CIDADES MÉDIAS, ESPAÇO E METAMORFOSE EM MOSSORÓ-
RN 

 
A reflexão consiste numa discussão em torno do crescimento das cidades 

médias e seus desafios na atualidade, a partir do referencial e dos conceitos que 

delineiam as cidades, suas formas de intervenção, o cenário global, a questão 

econômica e os sentidos que levam a transformação dos espaços. Nesse ínterim, os 

espaços construídos e transformados foram discutidos a partir dos agentes 

transformadores, explicitando quem são esses agentes assim como é o seu grau de 

influência na identidade e na cultura do lugar. É oportuno a exposição sobre 

algumas experiências no âmbito internacional e nacional que fazem parte do 

contexto da metamorfose no espaço urbano. 

 

2.1 O Crescimento das cidades e os novos desafios 
 

O desenvolvimento econômico, político, cultural e social de um local compõe 

uma função importante para a identificação e crescimento das cidades. Nessa 

perspectiva, temos que a cidade representa a apropriação espacial de um dado 

território e nela finca seus caracteres construindo a paisagem do lugar, definindo 

valores e idealizando formas. As cidades estão contidas num circuito de forças que 

interagem entre si, organizando e formalizando os espaços a partir das dinâmicas do 

meio, promovidas pelas atividades funcionais que envolvem pessoas, técnicas e 

fontes geradoras de recursos financeiros. 

É válido destacar que as cidades possuem peculiaridades que são próprias  e 

inerentes ao seu cenário, tendo em vista o grau de transformação da mesma que 

ocorre de diferentes formas dependendo do lugar. Esse diferencial media o contexto 

histórico e social de construção dos lugares e afirma as possíveis identidades a 

partir de um conjunto de modificações ocorridas no sistema produtivo e no meio 

sócio-territorial. Nesse sentido, as cidades podem ser vistas em diferentes escalas e 

classificações, tendo em vista não somente a dimensão territorial como parâmetro 

de análise, mas o grau de dinâmicas e fluxos produzidos em relação da criação das 

centralidades. 
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A classificação do crescimento das cidades tem sido referência de inúmeras 

discussões, tendo em vista suas funções e planejamento serem influenciados não só 

pelo número de habitantes, pela perspectiva de ordenamento territorial e do seu 

cotidiano, mas também associadas ao nível de equilíbrio e de desenvolvimento do 

crescimento econômico, sobretudo. Haja vista, a necessidade de classificação  das 

cidades, pois em nível de evolução  muitos são os desafios frente aos crescimento 

das cidades. 

 
As cidades seriam nesse contexto, mais que um meio físico, lugares 
socialmente criados dentro de um determinado contexto histórico-espacial 
mais abrangente (por exemplo, as cidades industriais durante o período de 
industrialização e consolidação do fordismo). (LIMONAD: RANDOLPH, 
2002, p. 13). 

 

Desse modo, a ênfase para o contexto da cidade está principalmente 

centrada nas dinâmicas que são produzidas, no seu espaço de fluxo9

No entanto, a amplitude do conceito revela seu entendimento à luz das 

transformações e dos processos de um modo geral. Pois, a mesma ultrapassa as 

amarras do tempo e se consolida com a construção e afirmação das interações 

entre as pessoas e o lugar, necessariamente. Acerca desse fato tem-se uma 

importante consideração a fazer: 

 e também na 

perspectiva de identificação dos lugares a partir das suas atividades, funcionalidades 

e cenário de reprodução econômica. Pois, o processo de identificação dos lugares 

possui sua gênese a partir da interação com meio, e sua constante relação, firmando 

nesse sentido, um conjunto de valores, idéias e a formação cultural capaz de 

diferenciar um lugar do outro, assim como de classificar as cidades. 

Posto que, o nível de complexidade das transformações aconteceu 

principalmente na relação entre sociedade e natureza, compondo ao longo da 

história inferências que deram origem a chamada urbanização.  

 
O termo urbanização refere-se ao mesmo tempo à constituição de formas 
espaciais especificas das sociedades humanas, caracterizadas pela 
concentração significativas das atividades e das populações num espaço 
restrito, bem como à existência e a difusão de um sistema cultural 
específico, a cultura urbana. (CASTELLS, 2006, p. 24). 

 

                                                 
9 Acerca de espaço de fluxo é possível afirmar que os fluxos são resultado direto ou indireto das 
ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo 
tempo em que, também, se modificam. (SANTOS, 2008, p. 62). 
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Como se organiza essa legibilidade?  A existência prova que não é preciso 
pensar em termos de elementos, mas de formas e de fundo. E o papel da 
forma, longe de ser feito por objetos plásticos, o é por tempos fortes ( 
opostos a tempos de repouso): pontos  de referência, limites, caminhos, nós 
de direções. Uma cidade deve, pois, ser estruturada sobre fundos neutro, 
pelo dinamismo de um certo número de figuras  significantes que diferem de 
acordo com a topografia, a população, sua composição, seus interesses. A 
riqueza da imagem será função da riqueza e da variedade dos significantes 
que a compõe. (CHOAY, 2005, p. 49). 

 

Isto significa uma visão longe das limitações do tempo e de práticas 

reducionistas quando o assunto é compreender a cidade, o seu cenário e o seu 

contexto frente aos aspectos norteadores da urbanização. Tendo em vista, o largo 

campo de atuação e entendimento da mesma. Assim,  

 
A cidade não é apenas um objeto ou um instrumento, o meio de realizar 
certas funções vitais; é também um quadro de relações interconsciênciais, o 
lugar de uma atividade que consome sistemas de signos tão complexos 
quanto os evocados acima. (CHOAY, 2005, p.52) 

 

A relevância dessa compreensão pode ser aludida também a processos e 

dinâmicas territoriais que permeiam a formação de novas centralidades e a criação 

de centros funcionais aliados a atividades econômicas principalmente, já que são 

estas que mais impulsionam os fluxos. 

Nessa perspectiva a questão da identidade local também tem seu lugar à 

medida que os processos são formalizados e cristalizados pelo uso e pela dinâmica 

estabelecida no lugar. Nesse caso as metrópoles possuem um número bem maior 

de estudos e de referências. Mas, no que diz respeito às cidades médias, estas 

ascenderam e atualmente estão no cerne dessas centralidades. Acerca dessa 

consideração, é válido ilustrar os estudos realizados na cidade de Juiz de Fora-MG10

As recentes transformações no arranjo espacial local são engendradas pelo 
capital imobiliário, que busca estruturar as alterações no espaço intra-
urbano através da materialização dos novos empreendimentos voltados 
para a prestação de serviços, circulação de capital, pessoas e mercadorias. 
O local, lócus da reprodução da vida social e comunitária, é transformado a 

 

e na cidade de Sobral-CE. 

Pois,  

 

                                                 
10  No caso de Juiz de Fora, torna-se interessante destacar o papel da população e seu esforço para 
conduzir o processo de construção de centralidade de algumas áreas sem perder a identidade do 
lugar. A preocupação com a especulação imobiliária e a dinâmica construída em função da 
hegemonia dos investidores possibilitou um movimento de resistência por parte dos moradores de 
algumas localidades. (SPOSITO, ELIAS, 2010 p. 95) 
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partir de atores e ações vinculados ao capital estranho ao próprio lugar, 
territorializando novos objetos para a reprodução do capital e 
desterritorializando compulsoriamente as formas de vida comunitária. As 
contradições geradas por esse processo produzem as condições materiais 
necessárias para o movimento de luta dos moradores contra a nova função 
e uso impostos ao bairro pelo capital. (MENEZES E MONTEIRO, 2010, p. 2) 

 

 Tal perspectiva leva a um fortalecimento da identidade local. O que nos 

permite perceber que o sentimento de luta não é contrário ao desenvolvimento, mas 

à destituição dos valores, da conduta e das novas dinâmicas introduzidas. Visto que, 

os novos investimentos também produzem novas idéias e novos costumes de um 

modo geral. Considerando o caso de Juiz de Fora ainda é possível compreender 

que: 
 

Na verdade a racionalidade técnica, administrativa e intelectual pode ter 
sido capaz de atrair novos investimentos e equipamentos para o território 
urbano, mas dialeticamente suscitou uma maior valorização do espaço 
sobre os bairros populares, elitizando seu uso e, além de inflacionar 
impostos e valor de troca dos imóveis e terrenos, ainda foi capaz de 
extinguir uma parte significativa de equipamentos necessários à vida 
cotidiana dos moradores e seu lazer. Ou seja, parte-se da hipótese de que 
dar mais racionalidade técnica e mais modernidade ao uso do espaço 
urbano e, portanto aumentar a extração de renda da terra, os novos 
investimentos, à luz dos novos planos e planejamentos, impetraram uma 
situação de risco social ao gentrificar e precarizar simultaneamente, o 
espaço de vivência da população do Dom Bosco. (MENEZES E 
MONTEIRO, 2010, p. 3) 

 

O bairro Dom Bosco, citado nessa pesquisa, é um cenário foco das diferenças  

e da presença de empreendimentos imobiliários que se destacam em Juiz de Fora. 

A emergência de uma situação inovadora, trouxe à tona a (des)estruturação interna 

do espaço e o redesenho não só da morfologia e da malha viária. Mas, sobretudo e 

sentido dado ao uso e a ocupação do mesmo.  

   No caso de Sobral, a reestruturação intra-urbana se iniciou com a 

descentralização das atividades terciárias para os bairros e teve como principal 

atividade comercial oferecida a de  supermercado, que trouxe consigo a   ampliação  

das transações do mercado imobiliário com a criação de novos loteamentos no 

entorno atraindo investidores, produzindo a criação de novas centralidades em áreas 

de periferia mostrando que o capital não possui fronteira, viabilizada pela migração 

de atividades que acentuam a acumulação e a valorização desses espaços. 

 
Dentre os novos estabelecimentos comerciais que surgiram em Sobral, 
destacam-se os supermercados Pinheiro e Super Lagoa, instalados em 
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julho e novembro de 2003, respectivamente, nas Avenidas John Stanford 
(bairro do Junco) e Dr. José de Arimatéia Montes e Silva (dorante chamada 
“Avenida do Contorno”, como é mais conhecida, no bairro Campo dos 
Velhos). Eles se localizam nessas duas importantes avenidas radiais da 
cidade, fora da área central que, na sua porção oeste é delimitada pela via 
férrea. O Pinheiro e o Super Lagoa inauguraram nesta capital regional 
sertaneja o sistema de auto-serviço, com check-outs informatizados, amplos 
estacionamentos, espaços para recreação infantil, áreas de depósito com 
temperaturas adequadas às classes de produtos, seções de frios, laticínios, 
mercearias e padarias. Os supermercados são as mais “modernas” formas 
comerciais de Sobral, pois ainda inexistem nessa cidade média 
hipermercados e shopping centers. Eles apresentam estruturas de mini-
shoppings que possuem a loja âncora e os demais estabelecimentos de 
apoio, além de áreas climatizadas que proporcionem bem-estar dos 
cidadãos nos momentos de compra. (ASSIS E RODRIGUES, 2008, p. 350). 

 

A experiência dessa cidade, leva a refletir acerca tanto a formação de 

centralidades como a identidade do local construída pela dinâmica estabelecida. No 

que concerne a formação de centralidades é possível afirmar que a especulação 

imobiliária e a dinâmica econômica presente pelas atividades oferecidas foram 

fundamentais para um foco de desenvolvimento promissor e bem aceito em Sobral. 

No item identitário, é possível identificar novos usos e novos costumes sendo 

estabelecidos, por uma nova rede de relações construídas. Nesse caso, o nível de 

aceitação moldado por essas estruturas foi o diferencial, pois os serviços atualmente 

oferecidos promoveram melhorias em localidades antes pouco conhecidas em suas 

dinâmicas econômicas. Tal fato permite entender a importância desse tipo de 

revitalização diferentemente do que ocorreu em Juiz de Fora que foi marcada pela 

expulsão e segregação espacial. 

Nas cidades médias, o contexto econômico influenciado pelas inovações no 

campo dos serviços, tem produzido um novo eixo de oportunidades e permeado o 

crescimento e a consolidação de algumas em sua área central. No entanto, nem 

sempre esse processo é bem compreendido, porque na introdução de novas 

dinâmicas um conjunto de valores aparece associado a este fato. 
 

Como noção ou possível conceito, a expressão cidade média deriva de uma 
construção intelectual e, enquanto tal, inserida em determinado contexto 
histórico e geográfico. Apenas a partir da segunda metade do século XIX, 
com a fase industrial do capitalismo, é possível conceber a cidade média. A 
rede de cidades da Europa ocidental e da porção nordeste dos Estados 
Unidos passa pelo duplo e intenso processo de integração e diferenciação, 
a par do considerável crescimento econômico e demográfico. Na integração 
e diferenciação demográfica e funcional emergem centros metropolitanos, 
cidades médias cristalizam-se demograficamente inúmeros centros, 
considerados a partir de então como pequenas cidades. O padrão anterior, 
caracterizado por cidades de diversos tamanhos e pouco articuladas entre 
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si, é substituído por uma rede urbana mais articulada e dotada de centros 
funcionalmente mais diferenciados entre si. Pode-se, então, falar em 
cidades médias. É, portanto, no contexto de formação da moderna rede 
urbana que é possível se estabelecer a noção ou conceito de cidade média. 
(CORRÊA, In: SPOSITO (org), 2007, p. 28). 

 

Nesse sentido,  
 

 O conceito evoluiu. Com a emergência da perspectiva local, a cidade 
média surge associada ao conceito de desenvolvimento endógeno ou, num 
sentido mais lato, de desenvolvimento local, este sinônimo de um território 
ativo, cujas dinâmicas dependiam da mobilização dos recursos de natureza 
endógena. Mais recentemente, com o processo de globalização, a cidade 
média é parte de um sistema aberto, onde sua integração não se faz 
somente com a região ou o país a que pertence, mas compreende também 
a escala internacional. (COSTA, 2002, p. 113). 

 

A classificação das cidades médias requer cuidado, já que de um modo geral 

é entendida à luz das características que relacionam o tamanho e a hierarquia da 

sua descrição, o que exige um esforço teórico nessa escala de análise urbana para 

dar uma maior precisão teórica a essa noção e consequentemente à condição de 

conceito cientifico. 

Portanto, estudar cidades médias implica na compreensão de uma série de 

dinâmicas que relacionam não só a formatação de seu conceito, mas, sobretudo os 

fluxos que fazem dessas cidades médias um centro de atenção e que nas suas 

centralidades influenciam um contexto social, político, econômico e cultural. Assim, 

as cidades médias possuem sua importância a partir do papel que desempenham 

numa determinada região. 

 
Do ponto de vista do mercado consumidor, as cidades médias continuam a 
desempenhar o papel de pólos para os quais moradores de cidades 
menores e de áreas rurais estão dispostos a se deslocar para realizar o 
consumo de bens e serviços mais sofisticados do que aqueles a que tem 
acesso nas cidades de menor porte. O papel da proximidade continua a ter 
importância, mas as distâncias a partir das quais os consumidores estão 
dispostos a se deslocar ampliaram-se, porque o tempo para esses 
deslocamentos tem diminuído, já que melhoraram as formas de transporte, 
inclusive, com o aumento do número de veículos próprios, bem como a 
freqüência das viagens propiciadas pelo sistema de transporte coletivo. 
Esses fluxos definem-se, assim, no âmbito da região e marcam e são 
marcados pela existência de um espaço de continuidade territorial, cuja 
configuração é a de uma área (SPOSITO et al, In: SPOSITO (org), 2007, p. 
49). 

 

Dessa forma, os aspectos norteadores da reprodução do espaço e das 

metamorfoses nele contidas, não se caracterizam como tal para um único tipo de 



41 
 

cidade. Mas, vão se aperfeiçoando à medida que as relações sociais vão se 

fortalecendo e as dinâmicas  envolvidas resultam da centralidades existentes e ou 

mesmo criadas. Percebe-se que o movimento que leva a gênese das centralidades 

condiciona não só o espaço, mas, sobretudo as pessoas envolvidas. Com isso, a 

percepção dessas modificações pode estar associada também ao conjunto de 

fatores que caracterizam a gentrificação e a metamorfose no espaço urbano que 

tanto pode ocorrer nas metrópoles como nas cidades médias. 

 
É na encruzilhada da circulação, das redes, dos fluxos que as cidades 
crescem ou se estancam. É, através de sua capacidade para criar 
condições de fluidez e porosidade territorial, que elas conseguem ser ponto 
de confluência de diversos circuitos produtivos. É todo esse movimento, por 
sua vez, que lhes outorga uma vida de relações intensas. Não 
necessariamente esses atributos são exclusivos das metrópoles ou das 
grandes cidades, ao contrário, podem ser encontrados nas cidades médias 
e, inclusive, tornar-se um elemento de diferenciação entre elas. (ARROYO, 
In: SPOSITO (et al), 2006, p. 82). 

 

Nessa linha de compreensão do cenário e do contexto de cidade média que 

se apresenta a cidade de Mossoró, situada no semi-árido do nordeste brasileiro, 

tendo como uma de suas principais características a atividade econômica baseada 

na extração de petróleo, o que trouxe para o local um leque de crescimento calcado 

na cadeia produtiva do mesmo e na terceirização de alguns serviços através das 

dinâmicas produzidas por meio desse processo produtivo, como mostra a foto 1. 
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Foto 1: Cavalo de petróleo (centro da cidade de Mossoró). Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 

Mossoró11

                                                 
11 Mossoró, possui uma área de 2.116 km², está situada entre duas capitais (Fortaleza e Natal). 
Limita-se ao norte com Estado do Ceará e os municípios de Grossos e Tibau, ao sul com os 
municípios de Governador Dix-Sept Rosado e Upanema, ao leste com Areia Branca e Serra do Mel e 
ao oeste com Baraúna. Seu clima é semi-árido, com temperaturas mínimas de 22,5ºC e, médias 
máximas de 33.3ºC. Pela contagem da população de 2007 a sua população é de 234.390 habitantes, 
de acordo com o IBGE (2009). O índice de IDH é de 0, 735 (considerado de médio desenvolvimento). 
O esgotamento sanitário da cidade de Mossoró atinge somente 54% das residências. Observou-se 
que 92% da população urbana são servidas por água tratada. (PMM, 2010). 

, já nasceu com uma vocação voltada para os fluxos. Localizada 

num eixo considerado como pólo e também central entre dois Estados o (Rio 

Grande do Norte e o Ceará), esta localidade tem no seio de sua história um longo 

processo de conquista e uma identidade moldada pelas inúmeras circunstâncias que 

envolveram não só sua criação, mas sua consolidação e projeção enquanto uma 

cidade de destaque no semiárido do nordeste brasileiro. 

Contudo, ao longo dos anos este local tem passado por vários ciclos 

econômicos e da agricultura, da exploração mineral do calcário e, sobretudo da 

extração do petróleo, que vem sendo destaque principalmente para o crescimento 

urbano. A característica natural do lugar um espaço de lutas e de emancipação, tem 

deixado suas marcas, na evolução e projeção como cidade. Mas, os diferentes 

ciclos econômicos possibilitam adequação aos novos desafios, mediante a 

implementação de melhorias e do surgimento de novas oportunidades. 
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Posto que, a cidade tem atendido aos novos parâmetros de expansão urbana 

através de um crescimento, ao qual nos dias atuais, pode ser melhor entendido à luz 

da especulação imobiliária promovida pelas vias do atual crescimento vertical e 

horizontal da cidade.  

Um pouco da sua história12

                                                 
12 Segundo alguns autores o nome Mossoró originou-se da palavra Monxoró - nome dos índios que 
habitavam aquela região; outros afirmam que a palavra vem de Mororó, nome de uma árvore 
resistente e flexível. Por volta de 1600 surgiram os primeiros sinais de brancos na região, 
influenciados pela existência de salinas na área. Em 1701, o governador de Pernambuco, D. 
Fernando Martins Mascarenhas, concedeu ao Convento do Carmo, em Recife, a posse das terras de 
Paneminha, Entrada, Amaro e Freire - sítios até hoje pertencentes ao município de Mossoró. Nos 
idos de 1760, o Sargento-Mor Antônio de Sousa Machado iniciava na Ilha das Oficinas, atual Porto 
Franco, em Grossos, a preparação da carne salgada e exportava para o Sul do País. Mais tarde, o 
Sargento-Mor proprietário do sítio Santa Luzia, mandou construir uma capela para a Santa, por 
cumprimento a uma promessa e em seguida, foram edificadas três ruas que deram início ao 
povoamento.  Ao redor da capela, surgiu a localidade denominada Santa Luzia. Até 1842, a capela 
pertenceu a freguesia de Apodi, quando através da Resolução n° 87, de 27 de outubro do mesmo 
ano, foi criada a freguesia de Mossoró. Pela Lei Provincial nº 246, de 15 de março de 1852, o 
povoado foi elevado à categoria de município desmembrado de Assu. Alguns anos depois de sua 
emancipação política, Mossoró deu um grande exemplo de independência e liberdade, quando no dia 
30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea, por iniciativa própria, libertou para todos os 
escravos do município. Esta decisão histórica foi o resultado da ação desenvolvida pela Libertadora 
Mossoroense, sociedade formada pela alta sociedade da época. Em 1927, novamente, Mossoró 
mostrou sua vocação para liberdade e coragem para luta. No momento em que o cangaceiro 
Lampião e seu bando decidiram invadir a cidade e foi surpreendido pelos mossoroense, que 
preparam um esquema de defesa, com trincheira montada na Igreja de São Vicente onde foi vencida 
a batalha. (IDEMA,2009<

 revela que suas vias foram sendo aprimoradas 

espaço intra-urbano modelado pelas atividades e pelas dinâmicas oferecidas em 

seus referidos eixos. 

www.idema.org.br/perfil/mossoro>acesso em 27/11/2009.) 
 

 

http://www.idema.org.br/perfil/mossoro�
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Figura 1: Localização geográfica de Mossoró/RN no ano de 2011. 
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O relevo do município caracteriza-se por uma superfície de relevo 

essencialmente plano com altitude média de 16 metros acima do nível do mar, 

representado por tabuleiros sedimentares de origem Cretácea, cortados pelos vales 

dos rios Açu, Apodi e Umari, que representam largas várzeas com lagoas residuais. 

Característica natural que possibilitou à cidade inúmeras oportunidades e atividades 

econômicas, como a presença de salinas, diferentes tipos de indústrias e uma 

distribuição espacial entre ruas e avenidas relativamente planas. Os solos são de 

medianamente profundos a rasos, apresentando em geral boa porosidade, que 

fazem com que sejam moderadamente drenados e são predominantes de origem 

sedimentar, com dominação dos cambissolos que se apresentam com fertilidade 

natural alta (RIO GRANDE DO NORTE, 2005), favorável ao uso agrícola da terra. 

Dentre diversos autores e obras que referenciam esta cidade quatro estudos 

realizados sobre a cidade de Mossoró merecem destaque: Souza (2001), Silva 

(1983), Rocha (2005) e Felipe (1982, 2001), que tendo o mesmo universo de estudo, 

apresentaram de diferentes maneiras o processo de urbanização da cidade de 

Mossoró.  

Francisco Fausto de Souza13

Quando a ribeira mossoroense foi elevada à categoria de freguesia, a 
população local consistia ainda em um pequeno número de moradores em 
frente à Capela de Santa Luzia, cujas moradias eram edificadas em taipa 

 na nova abordagem narrativa e memorialista, 

informa quais os fatos políticos influenciaram no desenvolvimento de Mossoró 

enquanto povoamento, freguesia, vila, e cidade. Embora sem se aprofundar em 

muitas das questões levantadas, o autor define por fatos políticos as decisões 

governamentais e comerciais, como também os documentos que participaram da 

formação da cidade de Mossoró, tais como Leis, Decretos, Alvarás, Registros de 

Cartórios, entre tantos outros, que foram promulgados desde o Período Colonial até 

os anos 30 do século XX. Enfim, a obra trata-se de uma importante ferramenta para 

subsidiar a pesquisa sobre a expansão urbana de Mossoró naquele período 

(PINHEIRO, 2006). 

 

                                                 
13 Foi o primeiro historiador da cidade de Mossoró. Tendo ocupado diversos cargos políticos durante 
o período da Primeira República, promoveu o levantamento de uma vasta documentação sobre as 
diversas etapas da emancipação política da cidade. Promoveu também estudos sobre a genealogia 
de famílias da região. Sua obra foi publicada anos após a sua morte através do trabalho 
decompilação de Luís da Câmara Cascudo, no livro "Notas e Documentos para a História de 
Mossoró" (1ª edição. 1955); e de Vingt-un Rosado, no livro "História de Mossoró" (1ª edição. 1979). 
(SOUZA, 2001) 
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com cobertura em telhas de cerâmica e algumas em palhas, extraídas da 
carnaúba, árvore típica da várzea do Rio Mossoró. (COSTA, 2009, p.65) 

 
Figura 2: (PLANTA DE MOSSORÓ 1861-1870) 

Fonte: Pinheiro (2006) 

 

A figura 2 descreve as origens de uma Mossoró do passado com as 

inclinações de uma morfologia bastante presente até os dias de hoje. O fato é que 

Mossoró, não é apenas mais uma cidade que finca suas origens às margens de um 

rio, mas um lugar cheio de dinâmicas e oportunidades, que nos seus primórdios já 

aconteciam. Isto é, a centralidade do seu espaço pode ser entendida não só pela 

quadra que situa a matriz e suas principais residências, mas também pelo conjunto 

de atividades que já se desenvolviam e aos poucos expandiam-se como pode ser 

visto a partir da figura acima. Posto que, ruas e locais já se alargavam em função 

das direções que iam sendo empreendidas pelas vias comerciais e enquanto lugar 

para moradia identificado pelas pessoas da região. 

 
Nesse aspecto, para facilitar um pouco mais o nosso estudo, é importante 
refletirmos também no que disse o grande mestre Câmara Cascudo, em seu 
livro “notas e comentários para a história de Mossoró”: Certamente sua 
história não começa em 1772 com a capela de Santa Luzia, mas em 1701 
com a resistência dos frades carmelitas, na Serra do Carmo. (COSTA, 
2009, p. 22). 

 

Consideração relevante quando o assunto é resistência, aspecto que tem 

norteado um conjunto de conquistas e dado à cidade uma de suas maiores 

referências e identidades. Tal característica permite perceber que Mossoró tem uma 
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história que vai além do uso da ocupação do espaço, mas que é promovida pelo 

cenário da luta, da busca e da referência de um lugar que mostra sua força e 

consolidação, porém sem necessitar de barreiras e muros, mas pelo sentido dado a 

cada ocupação e uso pela população que por aqui passou e construiu sua história. 

Assim não é por acaso que o atual gabinete da Prefeitura de Mossoró está sediado 

no edifício em destaque na foto abaixo. 

 

 
Foto 2: Palácio da Resistência (atual gabinete da prefeitura de Mossoró) ano de 1970. 

Crédito: Manuelito. 
 

Raimundo Nonato da Silva (SILVA, 1983), por sua vez, fez uma abordagem 

bastante distinta de Souza (2001), mas não menos importante. Ao publicar o livro 

“Evolução Urbanística de Mossoró”, ele busca fazer a cronologia de importantes 

acontecimentos político-sociais da cidade, descrevendo paralelamente o arranjo 

espacial da malha urbana e os artefatos físicos que surgiam, tais como ruas, praças 

e edificações. Aponta, inclusive, a origem, o arranjo, o crescimento e até o 

desaparecimento, em alguns casos, da maioria das ruas de Mossoró desde 1772, 

ano da fundação do povoamento, até 1930. Trata-se de um estudo do fato físico de 

Mossoró, que o autor define como sendo o surgimento e desaparecimento das ruas 

e equipamentos urbanos que marcaram a expansão urbana da cidade até a década 

de 1930. (PINHEIRO, 2006). 

Assim, como a obra de Souza (2001), se constituiu numa importante 

ferramenta de pesquisa, uma vez que propicia a reconstrução detalhada dos mapas 

da cidade de Mossoró, nesse primeiro momento da sua expansão urbana. Já José 
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Lacerda Alves Felipe, fez duas importantes abordagens sobre o processo de 

expansão urbana da cidade. Na primeira, Felipe (1982) aborda a organização 

espacial da cidade de Mossoró desde 1857 até a década de 1970, a partir da 

apreensão de interesses sociais, políticos e econômicos, numa visão tão integrada 

que insere o desenvolvimento e a expansão urbana de Mossoró num contexto de 

divisão social e territorial do trabalho. Já na segunda abordagem, Felipe (2001) 

debate os modos e meios de construção do imaginário social da cidade de Mossoró. 

 

 
Foto 3: Lateral da Praça Rodolfo Fernandes (praça da igreja de Santa Luzia) anos de 1970. Crédito: 

Manuelito. 
                                            

A “(re) invenção do lugar: os Rosados e o país de Mossoró”, o autor destaca 
a importância de “relacionar a memória e a história de um lugar específico, 
com o imaginário social, que depois de apropriado por um grupo político, 
transforma-se em imaginário político (...) (FELIPE, 2001, p. 13). 

 

                           A foto 3 apresenta o cenário do entorno da Praça Rodolfo Fernandes em 

Mossoró. Fato este marcado pela origem do lugar, marco da sua história de 

centralidades, em que a presença de moradores se funde com a história do 

comércio e das dinâmicas ali inseridas. A praça da Igreja de Santa Luzia representa 

para Mossoró o ponto de referência do centro da cidade, tanto no sentido geográfico 

como das atividades comerciais que até os dias de hoje permanecem no local. 
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Foto 4: Praça da igreja de Santa Luzia, 1980. Crédito: Disponível em <paineldogurgel.blogspot.com> 
 
 

Assim, o processo de expansão urbana de Mossoró é compreendido a partir 

desse território político ideológico criado por uma elite local, desde meados do 

século XIX, quando comerciantes estrangeiros se estabeleceram na cidade em 

busca do “sonho econômico”. A foto 4 é uma mostra da evolução da Mossoró do 

passado, demonstrada essa consideração, à medida que o domínio do entorno por 

uma elite consolidou suas bases por meio do comércio e das ideologias de um 

espaço de conquista e força, em que a Igreja não aparece somente como figura 

central do processo de consolidação das bases desse espaço, mas como uma 

referência para a expansão e melhoria das dinâmicas empreendidas no local. 

A partir desse espaço central uma nova elite que sucede os comerciantes, o 

grupo oligárquico-familiar Rosado, se apropria dessa memória da cidade, criando 

heróis, mitos, cultos, e se estabelecendo como poder político local desde a década 

de 40 do século XX até os dias atuais. Trata-se assim de um estudo do fato 

ideológico, que ajudou na compreensão da expansão urbana da cidade de Mossoró, 

a partir do entendimento de sua forte conjuntura político-ideológica. (PINHEIRO, 

2006) 

Nessa perspectiva, a cidade apropria-se de uma visão ideológica de cidade, 

que tem uma identidade na sua história, mas que não se utiliza da mesma para fazer 
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a sua memória. Ou seja, apesar da referência que a mesma buscou obter, 

construindo uma imagem de guerreira e forte, de fato isso não se enraizou 

possuindo algumas fragilidades. Visto que, o patrimônio histórico atual da cidade é 

bastante restrito e sua visibilidade também. 

Portanto, o nível de centralidade construída nesse processo é discutível.  

Todavia, a articulação no eixo do espaço urbano nesse caso, não é o problema, mas 

os momentos de afastamentos das identidades construídas com esses espaços. 

Visto que é possível interpretar  que apesar de uma dinâmica consolidada, Mossoró 

não conseguiu fixar seus espaços com uma memória que conduz a história de um 

lugar. 

Frúgoli Júnior (2006), traz uma visão de modificação do espaço baseada nos 

estudos da centralidade urbana, realizados por Soja (1993) e Canclini (1993), em 

que o sentido econômico é singularizado pela presença de investidores que atraem 

e que ao mesmo tempo expulsam pessoas de seus lugares. Frugoli Júnior, tem 

como foco de estudo a Cidade de São Paulo, mostrando o avanço e expansão da 

mesma, delineando nessa perspectiva o interesse de alguns grupos investidores por 

determinadas áreas. Dessa forma, a construção de uma centralidade envolve 

necessariamente o entendimento acerca do “centro”, e o que o faz como tal. No 

caso de Mossoró tem-se:  

 
A condição de centralidade de Mossoró pode ser ainda melhor comprovada, 
se considerarmos as inter-relações apontadas pelos municípios sob sua 
influência no que se refere ao deslocamento desses para Mossoró com 
vistas ao uso de transportes coletivos, à realização de cursos de nível 
superior, à utilização de serviços de saúde especializados, à compra de 
insumos e à comercialização de produtos agropecuários. (ELIAS E 
PEQUENO IN: SPOSITO et al (org), 2010 p. 120). 
 
 

Já Rocha (2005) abordou a expansão urbana de Mossoró no período de 1980 

a 2004 apontando as três atividades econômicas – salineira mecanizada, fruticultura 

e petrolífera (extração de petróleo e gás) – como promotoras da atual organização 

social, com reflexo na expansão urbana do município, podendo, inclusive, levar à 

compreensão desse processo. Assim, o ponto de partida da investigação foi à 

dinâmica econômica gerada por essas atividades, tratando-se então, de um estudo 

do fato econômico (PINHEIRO, 2006). 
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Para entender melhor, como parte das novas dinâmicas socioeconômicas 
se dão em Mossoró, é importante destacar, que parte do processo produtivo 
comandado pela Petrobrás é todo terceirizado para uma série de outras 
empresas, nacionais e multinacionais. Instaladas e atuando hoje em 
Mossoró, é possível observar algumas das mais importantes empresas 
associadas à extração de petróleo de gás no mundo, como por exemplo a 
Halliburton. São importantes multinacionais presentes em várias áreas de 
todo o planeta, que realizam a extração de petróleo e gás. (ELIAS E 
PEQUENO IN: SPOSITO, 2010, p. 187). 

 

Com isso, a funcionalidade do espaço está no cerne do processo: a formação 

de locais que atraem e ou deslocam pessoas. Desse modo, a relação entre centro e 

centralidade vem sendo amplamente avaliada em função dos processos de 

(re)qualificação dos espaços, assim como, na relação que atribui à formação de 

novos investimentos e com isso a criação de centralidades a partir do processo que 

dirige a expansão urbana das cidades.  

Desse modo, as etapas de modificação do centro, de acordo com as 

dinâmicas de reestruturação das cidades possuem, especificidades que vão sendo 

evidenciadas conforme a convivência de vários padrões de ocupação e de várias 

morfologias. Haja vista, a centralidade articular a divisão técnica e social do trabalho 

ao modo de produção capitalista. Os eixos viários e as escalas dos mesmos 

constituem-se o espaço intra-urbano e nele as conexões por meio do deslocamento 

de pessoas e automóveis exercem hoje um fator preponderante na hora de 

compreender a formação de áreas centralizadas. 

Pois, 

 
A recuperação da área central, entretanto, é por si só insuficiente do ponto 
de vista da inserção das classes populares, pois também vimos como uma 
série de atores sociais vêm sendo sistematicamente excluídos dos 
processos pontuais de requalificação ou revalorização, dentre os quais se 
sobressaem os camelôs- que, com todos os problemas, representam uma 
estratégia de sobrevivência para grande contingente de classes populares -
os pobres- cuja denominação pode abranger a população de rua, 
desempregados, subempregados etc.- e moradores das áreas mais 
centrais- cujas possíveis formas de melhoria da moradia e permanência não 
contam com um compromisso claro ou são ignoradas por parte dessas 
associações.Ainda assim, é tão significativa a presença das classes 
populares sobretudo no centro, que se torna quase impossível imaginar a 
concretização de processos de revitalização destinados apenas às classes 
médias e altas; é mais realista, sobretudo no contexto de um país periférico 
como o Brasil, supor que, de alguma forma, tais classes estarão presentes 
nesse espaço, o que reforça a idéia de equacionar também suas demandas. 
(FRUGOLI JR., 2006, p. 63). 
 

A produção das novas centralidades urbanas emerge,  
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Com o reconhecimento das qualidades do espaço-centro-principal-, como 
materialização do que é central - a centralidade propriamente dita-, foi 
possível conferir certos graus de centralidade intra-urbana, do ponto de 
vista das localizações, funções e hierarquia, e a partir de dada configuração 
urbana.Ao longo do tempo, o centro principal mostrou que a sua 
centralidade não é apenas funcional, operativa, relativa à diversidade de 
atividades, tratando-se também de uma centralidade cultural, simbólica e 
referencial. (SILVEIRA, e RIBEIRO, 2009, p. 3). 

 

Assim, centro e centralidade vão se distinguindo pelo seu referencial histórico 

e cultural, pois as dinâmicas vão sendo produzidas e os fluxos vão redefinindo o 

espaço tido como centro. 

 
Dessa maneira, a centralidade de um espaço refere-se ao seu grau de 
importância territorial, a partir de aspectos sócio-econômicos e qualidades 
físico-espaciais, como pólo de atração de viagens. Vale ressaltar que o 
centro e o não centro são dialeticamente produzidos pelo mesmo processo, 
sob a égide das disputas pelo controle das condições de acesso e 
localização da cidade. (ibidem, 2009, p 5). 

 

Nesse ínterim, a dinâmica estrutural das cidades relaciona não apenas os 

aspectos físicos, mas os deslocamentos e as localizações territoriais, que 

determinam o grau de significância do espaço em função das vantagens e com ela a 

apropriação dos espaços pode conduzir a chamada especulação imobiliária. 

Whitacker (2007) discute a centralidade priorizando a via econômica, tendo 

como base a relação entre os usos do solo e os conteúdos diferenciados das 

empresas nos diferentes níveis de inserção local em São José do Rio Preto/SP, 

onde a  reestruturação da cidade influencia  e é influenciada pela justaposição das 

localizações de fixos e de fluxos.Visto que, 

 
A existência de dois padrões constantes nas empresas comerciais (um de 
alto índice de densidade informacional e outro de baixo índice), indica que 
essas empresas também têm diferenças quanto ao padrão de distribuição 
locacional com empresas comerciais mais simples e menos organizadas 
num extremo e que, primordialmente ocuparam o centro tradicional e áreas 
menos nobres de expansão comercial. Esse quadro que se desenha tem 
sua tônica na análise qualitativa das informações (índice de densidade 
informacional), mais que na quantitativa (localização dos usos do solo. 
(WHITACKER, 2006, p. 9). 

 

No entanto, o processo de compreensão da centralidade exige um esforço 

ainda maior quando torna-se necessário diferenciá-lo nas cidades metropolitanas e 

nas cidades médias. Com isso, necessário mostrar tal diferencial a partir da 

perspectiva conceitual do que vem a ser chamado atualmente de cidades médias. 
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2.2 Metamorfose e centralidades em Mossoró 
 

O cenário e o contexto iniciam suas discussões conforme trabalho realizado 

por Pinheiro (2006), 

 
 A cidade de Mossoró, como cidade nordestina de médio porte, assumiu a 
condição urbana desde meados do século XIX. Desde então, se sucederam 
diversas especializações econômicas que garantiram a sua condição de 
centro regional para onde convergem diversos contingentes populacionais 
das áreas circunvizinhas. (PINHEIRO, 2006, p. 60). 
 

 
   Foto 5: Vista aérea provavelmente na década de 1930. (Manuelito, acervo histórico do Museu 

Municipal). Fonte: Pinheiro, (2006). 
   

De acordo com pesquisa realizada por Pinheiro (2006 p. 25), tem - se que: 

”Mossoró, depois de quase duplicar sua população a cada 10 ou 20 anos no período 

1940/1991, apresenta hoje uma clara tendência à estabilização”. Passada a fase 

decrescimento explosivo, no momento há a possibilidade de se dedicar ao 

entendimento dos fenômenos que regem seu processo de expansão e estruturação 

urbana. Vale salientar, que Mossoró passou por uma grande mudança estrutural, 

pois desde sua formação como povoamento no período colonial, o principal vetor de 

crescimento de Mossoró era ao longo do rio Mossoró, no sentido sudoeste-nordeste 

(paralelo ao rio), e a partir da década de 1970, o principal vetor de crescimento 

passou a ser no sentido sudeste noroeste (perpendicular ao rio), como mostra a 

figura 3, que retrata as diversas etapas da expansão urbana de Mossoró. 
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Figura 3: Eixos de crescimento em relação ao rio Apodi- Mossoró 
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O vetor de crescimento em Mossoró, teve sua rota baseada na distribuição 

comercial de suas atividades. Na verdade, os canais de escoamento comercial 

fizeram que Mossoró, não tivesse uma única direção para o crescimento, mas que 

se ampliou a partir das novas demandas e incrementos de uma população bastante 

diversificada em função das atividades desenvolvidas e da produção existente. 

 
O desenvolvimento econômico da cidade de Mossoró propiciou o seu 
crescimento urbano e alterações na configuração espacial existente, 
especialmente na área onde a cidade teve inicio, denominado bairro centro. 
A transformação das suas edificações, em virtude da substituição do uso 
residencial pelo comercial e de serviços, e a valorização imobiliária dos 
lotes do centro, vêm fazendo com que seu patrimônio histórico-arquitetônico 
desapareça. (COSTA, 2009, p. 23). 

 

No início da década de 1970, com a nova divisão territorial brasileira, os 

principais produtos da agroindústria de Mossoró – as fibras de algodão arbóreo, a 

cera de carnaúba, o óleo de algodão e óleo de oiticica – sofrem a concorrência da 

cultura do algodão herbáceo, das fibras sintéticas, e de outras oleaginosas (como a 

soja), fabricados nas regiões Sudeste e Sul. Em crise e sem mercado consumidor 

para seus produtos, é decretada a falência do parque agroindustrial de Mossoró que, 

junto ao processo de mecanização das salinas, completado com a inauguração do 

Porto Ilha em Areia Branca em 1973, desencadeia o processo de desemprego em 

massa da força de trabalho rural, urbana e salineira da região de Mossoró. 

 
A tendência de evolução urbana da cidade de Mossoró tem sido modificada 
nos últimos 60 anos onde originalmente a tendência de expansão era o 
sentido Leste-Oeste. Nos anos 40 os bairros existentes se resumiam ao 
centro e pequena parte do Bom Jardim, paredões e Alto da Conceição. na 
década seguinte o crescimento continua de desenvolvendo no sentido Alto 
da Conceição e do Bom Jardim e já e percebe o inicio da ocupação do 
bairro Santo Antônio.Nos anos 60 a expansão se torna mais intensa e 
ocupa já uma área bem maior do que a até então ocupada pela cidade.Os 
bairros englobados são: Doze Anos, Lagoa do Mato, Belo Horizonte, Santo 
Antônio, Bom Jardim, Boa Vista, Paredões e Barrocas.Além dos citados 
anteriormente inicia-se  a ocupação dos bairros do setor sul, ou seja, 
Mossoró passa a ocupar a margem direita do rio com os bairros Ilha de 
Santa Luzia e Alto de São Manoel.Nos Anos seguintes  a cidade passa a se 
expandir no sentido norte/sul e são criados os principais conjuntos 
habitacionais do município como os abolições, Inoccops, etc.Essa expansão 
após a década de 70 é o que delimita a configuração atual da cidade com 
seus 28 bairros mantendo o vetor de crescimento no sentido Norte/Sul. 
(PLANO DIRETOR (Diagnóstico do Município), 2006 p. 4). 
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Figura 4: (PLANTA DA CIDADE DE MOSSORÓ-1926) retirada de Pinheiro (2006). 

 

Contudo, os bairros centrais de Mossoró continuaram dentro do principal vetor 

de crescimento da cidade perto do rio, e por isso continuaram sendo a área da 

cidade com melhores condições de acessibilidade e de infra-estrutura. Já os bairros 

residenciais destinados às camadas mais pobres (bairro Santo Antônio, bairro Alto 

da Conceição entre outros), na medida em que vão se integrando ao novo vetor de 

crescimento, vão ser objeto de a uma gradativa especulação imobiliária que, aos 

poucos, expulsa o morador inicial para as áreas mais longínquas da cidade, 

deixando esse vetor livre para ocupação das camadas sociais mais abastadas. Mas 

se, ao contrário, essas áreas centrais de Mossoró tivessem ficado fora do novo vetor 

de crescimento, a exemplo de muitas cidades brasileiras depois que atingem um 

certo porte, provavelmente estariam experimentando um esvaziamento demográfico 

nos últimos anos em contraste com o crescimento global, e degradação do centro 
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histórico e das áreas centrais, assim como a criação de bairros residenciais em 

locais longínquos (PINHEIRO, 2006).  

 
No interior da cidade, o centro não está necessariamente no centro 
geográfico, e nem sempre ocupa o sítio histórico onde está cidade se 
originou, ele é antes de tudo ponto convergência/divergência, é o nó do 
sistema de circulação, é o lugar onde para todos se dirigem para algumas 
atividades e, em contrapartida, é o ponto de onde todos se deslocam para a 
interação dessas atividades aí localizadas com as outras que se realizam no 
interior da cidade ou fora dela. (SPOSITO, 1991, p. 6).   

 

Assim, na primeira metade da década de 1970, a difícil situação gerada pelo 

desemprego em massa e pela incapacidade dos capitais locais para absorver essa 

mão-de-obra, incide sobre a sua frágil estrutura urbana de Mossoró. A cidade torna-

se uma área de tensões sociais e começa o processo de “inchamento” do seu 

espaço, com a formação de favelas pelo exército de desempregados oriundos das 

agroindústrias e das salinas, como também pela população rural que migrou 

assolada pelas secas. Foi nesse contexto que as autoridades governamentais 

acionaram políticas públicas visando controlar os conflitos. 

 É a instalação do escritório da Petróleo Brasileiro SA – PETROBRAS, em 

1975, para gerenciar o petróleo descoberto na sua área de influência que vai criar 

condições para a cidade se transformar num centro prestador de serviços. Com a 

PETROBRAS e as suas subsidiárias demandando por moradias, transportes, lazer, 

serviços especializados, e a diversificação do comércio local, a atividade terciária foi 

incorporada à economia da cidade.  
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Figura 5: Visão da área urbana em 1975 em Mossoró 
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Em 1975, a expansão dos bairros ocorria no sentido Natal-SE – Fortaleza-NO 

apontando a interrupção do padrão de crescimento estabelecido desde a década de 

1920, que era a expansão dos bairros no sentido Porto Franco – Governador Dix-

Sept Rosado, acompanhando a linha ferroviária conforme mostra a figura 4. A 

cidade apresentava traços de uma nova estrutura territorial, certamente 

impulsionada por dois fatores: a construção de importantes instituições de ensino em 

1967-69 – Universidade Regional do Rio Grande do Norte (UERN) e Escola Superior 

de Agricultura de Mossoró (ESAM), na BR-110, saída para Areia Branca, que 

impulsionou a expansão da cidade na direção sudeste (saída para Natal); e a 

implantação do Distrito Industrial a partir de 1970 (ver a figura 5), que impulsionou a 

expansão da cidade na direção noroeste (saída para Fortaleza). No sentido sudeste, 

ocorreu à expansão dos bairros Ilha de Santa Luzia e Alto São Manoel na direção de 

Natal, acompanhando o alinhamento da Av. Presidente Dutra, importante via de 

acesso ao centro (era a única naquele momento) que havia sido prolongada 

recentemente até a BR-304, viabilizando o loteamento de grandes áreas a serem 

ocupadas posteriormente.  

Vale lembrar que a ocupação desses bairros tinha se iniciado na década de 

1940, com a construção da Ponte Jerônimo Rosado e da Av. Presidente Dutra, para 

viabilizar a expansão da cidade em direção a capital estadual Natal; e que sua 

ocupação tinha sido estimulada na década de 1960 pela construção do primeiro 

conjunto habitacional de Mossoró – o conjunto da FUNDAP, posteriormente  

Monsenhor Walfredo Gurgel, com 550 casas, ampliando o bairro Alto São Manoel 

(FELIPE, 1982, p.139 citado por PINHEIRO, 2006). 

Quanto ao sentido noroeste, ocorreu à expansão do antigo bairro Santa Luzia, 

que foi loteado e dividido em dois bairros – a Nova Betânia e a Abolição (etapa I e 

etapa II). O primeiro, mais acessível ao centro, foi dotado de lotes maiores, melhor 

infra-estrutura, e, portanto, maior valor imobiliário; se configurou como um bairro 

destinado à população de maior poder aquisitivo, visto que o centro da cidade não 

comportava mais a expansão do uso residencial. Já o segundo, a Abolição, estava 

em processo de acelerada desapropriação de imóveis pela Prefeitura para que a 

Companhia de Habitação do Rio Grande do Norte – COHAB-RN construísse 

unidades habitacionais e serviços de infra-estrutura, como pavimentação e 

saneamento; e se configurou como área de expansão para a construção de 

conjuntos habitacionais destinados às classes populares.   
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Figura 6: Localização do bairro abolição em Mossoró, 2011. 

 

 

ABOLIÇÃO IV 
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É nesse contexto que a cidade elabora seu primeiro Plano Diretor14

Vale salientar também que, pela primeira vez, o fator ambiental foi introduzido 

no processo de planejamento. Havia a preocupação com as freqüentes inundações 

ocorridas nas margens do rio Mossoró, e seus efeitos diretos no espaço físico, e 

indiretos no processo socioeconômico da cidade; portanto, foram criadas a Zona 

, através 

da Lei 01, de 09 de Junho de 1975, numa tentativa de zonear o uso do uso e 

ordenar a ocupação para o crescimento da cidade considerando o afluxo de novos 

contingentes populacionais, o desenvolvimento do sistema de transportes, e a 

demarcação econômica da região. No zoneamento, foram definidos as zonas e  

usos predominantes para residências, comércios, indústrias e serviços. A Zona 

Urbana do Município de Mossoró, definida pela Lei 07, de 24 de Dezembro de 1973, 

foi dividida em dez zonas, conforme mostra a figura 5. Ressalta-se nessa 

perspectiva que: 

 
Nas décadas de 1970 e 1980, o Plano Diretor foi em geral acionado na 
“lógica da falta”: era um rol dos investimentos em infra-estrutura ou 
equipamentos que faltavam para que determinada cidade atingisse um 
patamar adequado ou desejável de urbanização. Além disso, tratava-se de 
instrumento construído entre técnicos, pouco ou nada discutido pelos atores 
que usavam e produziam as cidades. A somatória de propostas irrealizáveis 
com o deslocamento em relação à agenda política e social das cidades e o 
desconhecimento generalizado do conteúdo dos planos diretores (até 
mesmo entre técnicos das próprias prefeituras que encomendavam os 
planos) resultaram no engavetamento da maior parte dos planos diretores 
das décadas de 1970 e 1980, e lançaram o instrumento no descrédito. 
(CYMBALISTA, 2006, p. 34) 

 
 

Com isso, fazendo parte de uma política de planejamento vigente em todo o 

Brasil desde a década de 1960, a principal preocupação do Plano Diretor em 

Mossoró era a instalação de uma Zona Industrial, numa área bem maior do que as 

outras, tendo como objetivo dinamizar a atividade industrial, criando condições 

suficientes, tais como energia elétrica, acesso, sistema de água e esgotos. Segundo 

o Plano, a facilidade de recursos naturais ligados às atividades extrativas e minerais, 

propiciaria a diversificação industrial, e somente o crescimento orientado disciplinaria 

a expansão da cidade, a realização das atividades econômicas urbanas (comércio, 

indústria e serviços), e a implantação das políticas de infra-estrutura, saneamento e 

tráfego, através de programas de curto, médio e longo prazo. 

                                                 
14 O Plano Diretor foi elaborado pela empresa Planos Técnicos do Brasil Ltda., contou com a 
supervisão da Prefeitura Municipal e com a colaboração técnica da SUDENE e do SERFHAU. 
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Especial Ribeirinha (ZER) e a Zona de Proteção Paisagística (ZPP): as margens do 

rio Mossoró foram consideradas áreas de interesse paisagístico e por isso deveriam 

ser preservadas. 

De fato, o Plano Diretor, assumiu grande importância na formação da atual 

estrutura espacial da cidade, pois consolidou um novo padrão de crescimento da 

cidade de Mossoró, que se dá no sentido sudeste-noroeste. A implantação da Zona 

Universitária na direção sudeste, e da Zona Industrial na direção noroeste, assim 

como a barreira que se formou na direção sudoeste (o anel viário da BR-304), 

impulsionaram ainda mais a expansão nesse sentido. Tem importância também o 

Art. 3º do Plano, quando determinou que as todas as áreas habitacionais fossem 

integradas ao centro da cidade através de largas vias de circulação, visando a plena 

utilização dos equipamentos urbanos e facilitando o alcance dos locais de trabalho 

que, por sua vez, se localizavam predominantemente nas áreas centrais. Estava 

determinando então a origem do padrão radial-concêntrico da malha urbana da 

cidade, com as principais vias da cidade convergindo para o Centro. 

Dessa forma, em 1976, com a expansão urbana dirigida por um Plano Diretor 

recém-elaborado, a cidade de Mossoró foi incluída no Programa de Capitais e 

Cidades de Porte Médio15

Felipe (1982, p. 123) ressalta que o Programa de Capitais e Cidades de Porte 

Médio, através dos investimentos urbanos do Conselho Nacional de 

, integrante da então Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. O Programa direcionou políticas para implantação de infra-estrutura e 

implantação de atividades produtivas, ao mesmo tempo em que deslocou agentes 

financeiros para a cidade, como a COHAB e a Caixa Econômica Federal, para o 

financiamento de moradias. Sob o aval do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e 

do BNH (Banco Nacional de Habitação), a COHAB construiu conjuntos para a 

população de baixa renda, e a Caixa Econômica financiou moradias para a classe 

média e alta. Quanto ao financiamento de moradias, Felipe (1982, p. 125) ressalta 

que, até o final da década de 1970, a COHAB tinha construído 3.913 casas, sendo 

700 casas para o conjunto INOCOOP e o restante para o conjunto IPE.  

                                                 
15 Aqui pode ser definida a partir de dois níveis: pelo mercado regional, considerando-se a distância 
máxima a partir da qual os consumidores estejam dispostos a se deslocar para ter acesso a bens e 
serviços mais qualificados do que em centros urbanos menores e áreas rurais compreendidas nesse 
subespaço de relações; e pela teia de relações com espaços urbanos de maior importância e/ou 
outros de mesma importância, potencializada pela situação geográfica de uma cidade média, 
segundo facilidades para a drenagem da produção regional e para o abastecimento pela entrada de 
mercadorias, sobretudo industriais, produzidas em outros subespaços, na escala nacional ou 
internacional. (SPOSITO et al In:SPOSITO, 2007, p. 48). 
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Desenvolvimento Urbano (CNDU) e da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos 

(EBTU), financiou a construção do Terminal Rodoviário e Matadouro Público, 

projetos de urbanização, galerias de drenagem pluvial, equipamentos de limpeza 

pública, projetos de arborização, projetos urbanísticos das áreas de expansão, 

pavimentação de ruas, e transportes urbanos, através dos recursos do SFH foram 

financiados a infra-estrutura como redes de esgoto e saneamento. 

Então, a partir da primeira metade da década de 1980, a escala da cidade de 

Mossoró reproduz a segregação social e espacial decorrente da nova estrutura 

econômica. As profundas transformações advindas de sua reestruturação produtiva 

durante a década de 1970, quando a cidade deixa de ser um centro repassador de 

matérias-primas para ser um centro prestador de serviços, provocaram uma 

verdadeira reestruturação espacial em seu solo urbano. Neste contexto, a questão 

do espaço urbano torna-se polêmica e contraditória, pelo fato de atingir as diversas 

classes sociais de diferentes maneiras.  

 
Ao final da década de 70 o petróleo entra na agenda econômica da cidade. 
É a partir da instalação da Petrobrás em terras mossoroenses que a 
hotelaria primeiramente, e posteriormente, o turismo começa a dar sinais da 
sua presença no espaço urbano. É oportuno ressaltar que na época da 
instalação da empresa em Mossoró a cidade não oferecia nenhum meio de 
hospedagem para atender uma grande empresa, nem tampouco para 
receber um contingente expressivo de funcionários. De inicio o problema de 
hospedagem foi resolvido com a locação de vários imóveis em diferentes 
pontos da cidade para acolher esses funcionários em trabalho. A chegada 
da Petrobrás trouxe dinamismo para os mais diferentes setores. (PLANO 
DIRETOR (Relatório de caracterização do município), 2006, p. 9). 
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Figura 7: Localização dos bairros de Mossoró no ano 2011. 
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De acordo com Pesquisa realizada por Rocha (2005), a década de 1980 

marcou a instalação permanente da Petrobrás em Mossoró com a construção da 

Sede Própria, firmou-se a ocupação mais intensa dos recém-criados bairros “Bom 

Jesus”, ”Alto do Sumaré” e “Planalto 13 de Maio” (ver a figura 7), que a partir de 

então, apresentam um maior contingente populacional. Além disso, toda área 

próxima desses Bairros torna-se um atrativo para a instalação de várias empresas, 

por conta da proximidade da Petrobrás. Concomitantemente em decorrência da 

instalação da Empresa, muitos meios de hospedagens surgiram em pontos 

diferentes da cidade. É o caso de hotéis, pousadas e imóveis residenciais, 

disponibilizados para a locação dos trabalhadores que provinham de outras cidades.  

 
 A estruturação do espaço regional é dominada pelo deslocamento das 
informações, da energia, do capital constante e das mercadorias em geral – 
eventualmente até da mercadoria força de trabalho. O espaço intra-urbano, 
ao contrário, é estruturado fundamentalmente pelas condições de 
deslocamento do ser humano, seja enquanto portador da mercadoria força 
de trabalho – como no deslocamento casa/trabalho – seja enquanto 
consumidor – reprodução da força de trabalho, deslocamento casa-compras, 
casa-lazer, escola, etc. Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder 
estruturador intra-urbano das áreas comerciais e de serviços, a começar 
pelo próprio centro urbano. (VILLAÇA, 1998, p. 20). 

 

Nessa perspectiva, Rocha (2005), afirma que a quantidade de pessoas 

envolvidas com a mobilidade da força de trabalho pertencente a Indústria Petrolífera 

em Mossoró é significativa, enquanto condição e produto do processo de 

acumulação do capital, criados por essa atividade. Contudo, apresenta-se 

intimamente relacionado com essas construções e com a produção dessas áreas 

urbanas; confirmando as inter-relações existentes entre a mobilidade dessa força de 

trabalho e a produção do espaço urbano, quer seja nas áreas centrais ou 

valorizadas da cidade, quer também da periferia. 

 
A ênfase dos ricos no consumo levou, no entanto, a uma ênfase muito 
maior na diferenciação de produtos no projeto urbano. Ao explorarem os 
domínios dos gostos e preferências estéticas diferenciados (fazendo tudo o 
que podiam para estimular essa tendência), os arquitetos e planejadores 
urbanos reenfatizaram um forte aspecto da acumulação do capital: a 
produção e consumo do que Bourdieu (1997) chama de “capital simbólico”, 
que pode ser definido como “o acúmulo de bens de consumo suntuosos que 
atestam o gosto e a distinção de quem os possui. (HARVEY, 2007, p. 80). 

 

Assim, as desigualdades sociais se tornam mais evidentes, uma vez que a 

intervenção Estatal beneficia maciçamente aquelas classes sociais inseridas no 
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processo produtivo, especialmente as de maior renda; ao mesmo tempo em que 

expulsa o morador de baixa renda para os conjuntos habitacionais populares ou 

para os loteamentos longínquos que, no caso de Mossoró, eram aqueles 

loteamentos situados em bairros além do anel viário da BR-304.  

Dessa forma, as classes sociais se apropriam de maneira diferente dos bens 

de consumo urbano, tais como transporte, água, luz, saneamento, ensino, saúde, 

habitação, lazer, entre outros; e a partir daí, se verifica diferentes níveis de qualidade 

de vida na cidade de Mossoró (PINHEIRO, 2006). 

 
O que nos impõe o entendimento de que a cidade não é a simples 
materialização de um conjunto de usos do solo justapostos. Da mesma 
maneira, a compreensão da cidade como uma justaposição de localidades 
não responde à maioria das questões que colocamos. Para isso, devemos 
compreender a cidade como uma articulação entre localizações, sem nos 
esquecermos que novas localizações alteram a estrutura do restante da 
cidade. No nível da rede urbana, há articulação entre as situações urbanas 
e a combinação das localizações e situações que implicam em 
transformações nos fluxos e fixos de pessoas e de mercadorias. 
(WHITHACKER, 2007, p. 3). 

 

A partir daí, em meados da década de 1980, Mossoró apresentava os traços 

do processo de reestruturação espacial ocorrida nos últimos quinze anos. Além da 

mudança dos eixos de expansão da cidade que deixam de ser no sentido sudoeste-

nordeste, para ser no sentido sudeste-noroeste, ocorrem mudanças na distribuição 

das classes sociais e dos espaços para a realização de suas atividades.  
 

O espaço urbano torna-se então o espaço definido por uma certa, parte da 
força de trabalho delimitada, ao mesmo tempo, por um mercado de emprego 
e para uma unidade(relativa) de seu cotidiano. Podemos pensar, por 
exemplo, na dificuldade de estabelecer a unidade de uma região urbana 
como elemento produtivo (pois os fluxos econômicos formam um 
encadeamento contínuo), ainda que o mapa das migrações alternantes sirva, 
geralmente, para delimitar uma área urbana. O “urbano”, enquanto conotação 
do processo de reprodução da força de trabalho, e o “espaço urbano”, como o 
que auxilia a exprimir unidades articuladas deste processo são noções que 
nos permitem, assim o acreditamos, abordar teoricamente as questões que 
acabamos de colocar. (CASTELLS, 2006, p. 336). 

 

Assim, os espaços vão sendo produzidos pela dinâmica econômica do lugar e 

os efeitos produzidos pela articulação da mesma com a formação de um conjunto de 

inovações. Tais, se delineiam não apenas pela força de trabalho,mas pela produção 

espacial, com a introdução de investidores no âmbito privado e de alargamento do 

perímetro urbanizado.    De acordo com Rocha (2005), o processo de valorização de 
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zonas desocupadas, pelo capital imobiliário, obedece a diferentes mecanismos. Um 

deles é a urbanização de áreas mais distantes, sendo posteriormente valorizadas e 

presumidamente utilizadas para fins comerciais, configurando-se assim como uma 

dinâmica especulativa da cidade. 

 

 
Foto 6: Imagem aérea de Mossoró nos anos de 1970. Crédito: Manuelito 

 

A foto acima nos revela os eixos de crescimento de Mossoró e sua direção já 

sendo construída e margeada pela presença de muitas edificações, próximo a área 

central do rio Apodi-Mossoró. Contudo, a presença da ponte que liga uma área a 

outra da cidade permite compreender a dinâmica intra-urbana. É válido destacar que 

essa faixa de crescimento acabou se consolidando e ainda nos dias de hoje 

representa sua área central conforme figura abaixo. 

É possível perceber que a centralidade, ocorreu pela zona comercial presente 

no lugar. Contudo, a memória patrimonial da cidade nessa faixa também não 

subsistiu, restando poucos casarões de época nesse local. Mossoró, tem um 

aspecto preponderante em seu crescimento, pois identifica-se com a resistência a 

vários eventos na cidade, mas na hora de preservar sua memória arquitetônica ,  a 

mesma não evoluiu, já que desprezou sua história e guardou apenas vultos de um 

passado de eventos. 
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Foto 7: Vista aérea de Mossoró (Margens do Rio Apodi-Mossoró/Centro) 

Crédito: Canindé Soares, 2008. 
           

A expansão urbana de Mossoró foi deflagrada por um conjunto de 

circunstâncias e dentre elas a dimensão econômica: a valorização dos lugares e os 

espaços construídos foram atendendo às novas demandas e não a um passado 

memorável em sua estrutura arquitetônica. A infra-estrutura urbana foi sendo 

construída e melhorada à medida que, os espaços foram sendo demandados e 

utilizados frente às transformações e inovações do processo de crescimento 

econômico e social da cidade. Os efeitos positivos e negativos ou des(construtores) 

da cultura e da tradição, por meio do processo de gentrificação no município de 

Mossoró/RN; introduziram parâmetros  para que ocorressem intervenções no 

espaço  e junto a estas um aprimoramento entre as relações de capital - trabalho. 

 

2.3 Agentes transformadores do espaço 
                     

Sob a ótica do estudo teórico do espaço é fundamental o entendimento dessa 

categoria dado por Santos (2008) que traz como discussão analítica o espaço e sua 

constituição aqui intitulada natureza. 
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Essa tarefa supõe o encontro de conceitos, tirados da realidade, fertilizados 
reciprocamente por sua associação obrigatória, e tornados capazes de 
utilização sobre a realidade em movimento. A isso também pode se chamar 
um esforço constitucional e não adjetivo, fundado num exercício de análise 
da história. (SANTOS, 2008, p. 19). 

 

De acordo com Santos (2008) é necessária uma análise de dentro, isto é: 
 

O estudo dinâmico das categorias internas acima enumeradas supõe o 
reconhecimento de alguns processos básicos, originariamente externos ao 
espaço: a técnica, a ação, os objetos, a norma e os eventos, a 
universalidade e a particularidade, a totalidade e totalização, a 
temporalização e a temporalidade, a idealização e a objetivação, os 
símbolos e a ideologia. (SANTOS, 2001, p.23) 

 

Assim, o conteúdo passa a refletir a condição existencial (a partir de 

estruturas internas a ele) nessa perspectiva uma coerência interna e externa sob o 

enfoque de estruturas que dimensionam o estudo do espaço. 

 
Desse modo, um enfoque no estudo do espaço que apenas deseje partir 
dessa famosa dialética das forças de produção e das relações de produção 
não pode levar nenhuma clareza metodológica, já que, nas condições 
históricas atuais, essas duas categorias clássicas as mais das vezes 
aparecem confundidas. Neste caso, deixam de ser analiticamente válidas. É 
indispensável encontrar outros pontos de partida. Considerar o espaço 
como esse conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de 
ações, assim como estamos propondo, permite, a um só tempo, trabalhar o 
resultado conjunto dessa interação, como processo e como resultado, mas 
a partir de categorias susceptíveis de um tratamento analítico que, através 
de suas características próprias, dê conta da multiplicidade e da diversidade 
de situações e processos. (SANTOS, 2008, p. 64). 

 

Todavia, a justificativa para a escolha dos melhoramentos dos espaços, 

serem, sobretudo, localizadas a partir de estratégias que tem como base o eixo 

circulatório; as vias de acesso possuem um fator preponderante para o crescimento 

urbano e modificações do ponto de vista estrutural, incidem favorecendo 

determinada classe que se aproxima das dinâmicas e seleciona atividades 

econômicas, resultando na formação de locais segregados e identificados por vias 

ora de consumo, de convivência e interação que demandam a criação de 

centralidades.  

Percebe-se, nesse referencial a diversidade de fatores que influenciam e 

condicionam o conceito de espaço e consequentemente sua dinâmica e 

características capazes de compor a formação e dimensionamento do mesmo, suas 
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peculiaridades e influências, e as condições exteriores, sobretudo o sistema de 

forças que molda as relações sociais e econômicas de um determinado espaço. 

          
Os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo e formam um 
continuum no tempo, mas variam quantitativamente e qualitativamente 
segundo o lugar, do mesmo modo que variam as combinações entre eles e 
seu processo de fusão. Daí vem às diferenças entre espaços. (SANTOS, 
2008, p. 20). 

          
Por isso, 
 

 
 Os espaços dos países subdesenvolvidos caracterizam-se primeiramente 
pelo fato de se organizarem e reorganizarem-se em função de interesses 
distantes e mais freqüentes em escala mundial. Mas não são atingidos de 
um modo maciço pelas forças de transformação, cujo impacto, ao contrário, 
é muito localizado e encontra uma inércia considerável a sua difusão. 
(ibidem, 2008, p. 20). 

 

Dessa forma é importante salientar que as disparidades espaciais vão 

influenciar diretamente nos padrões de consumo dos indivíduos em função do seu 

nível de renda, afetando também nessas condições a localização dos mesmos, 

contribuindo nessa óptica para a história seletiva de acesso e de consumo num 

determinado lugar do espaço. Portanto, Santos (2008), justifica essa situação, 

analisando-a de acordo com a formação de circuitos econômicos que se 

responsabilizam tanto pelo processo econômico como também pelos processos de 

organização do espaço. 

 
É importante lembrar que Mossoró é hoje o primeiro produtor brasileiro de 
petróleo com exploração em terra e o segundo em volume geral (terra e 
mar). Da mesma forma, concentra a quase totalidade da extração de sal do 
país, assim como é o principal produtor brasileiro de melão, voltado, em 
grande parte, para a exportação para a Europa e Estados Unidos. Dessa 
forma, em Mossoró e em região sob sua influência, teríamos os territórios 
do petróleo, do sal e do agronegócio da fruticultura topical. Mossoró 
concentra os serviços e comércios mais importantes para todas essas 
atividades, tais como os escritórios das principais empresas agrícolas, a 
sede da Petrobrás e das respectivas prestadoras de serviços, a sede de 
algumas das mais importantes extratoras  e beneficiadoras de sal e vários 
outros nós dos respectivos circuitos espaciais da produção que se dão, em 
parte, na região sob sua influência, conectados com várias partes do 
mundo. (PEQUENO E ELIAS, 2010, p. 445). 

 

Em Mossoró, tratar de espaço é também avaliar os produtores desse espaço, 

ou seja, os agentes transformadores responsáveis pelas ações e intervenções no 
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âmbito urbano. Visto que, a cidade ocupa uma posição geográfica polarizada e 

torna-se determinante para o conjunto de fluxos que ocorre nessa localidade. 

Vários agentes do espaço são atuantes: suas atividades podem ser vistas 

com a produção do cenário dinâmico que existe em Mossoró. Contudo, o principal 

celeiro de oportunidades é advindo da iniciativa privada. A área de serviços, possui 

um cunho representativo nesse aparato, com parcela significativa de oportunidades. 

Nesse sentido, os agentes da iniciativa privada representam para a cidade uma 

projeção positiva para uma cidade média consolidada no futuro. Pois, a quantidade 

de empregos gerados proporcionam estabilidade a economia, promovendo uma 

rotatividade e geração de novos empregos a partir da criação contínua de novos 

empreendimentos, sendo responsável nesse processo, por uma quantidade 

importante de valores tanto nas vendas como nas compras em diversas áreas do 

comércio. 

No campo comercial, a cidade possui também um destaque: apesar de estar 

numa posição geográfica equidistante de duas capitais, a mesma atua como pólo 

regional comercial em diversos setores. Todavia, a construção de um referencial 

identitário em Mossoró centra-se no conjunto de suas atividades econômicas, 

permitindo nesse caso a seguinte interpretação: Mossoró não tem patrimônio 

cultural, mas se identifica com os vultos de seus acontecimentos históricos, com 

suas atividades econômicas que lhe apresenta como uma cidade que valoriza suas 

raízes e a vocação natural para ser um pólo importante no semiárido. Com isso, é 

possível entender que a identidade de Mossoró está mesmo aliada às suas 

atividades econômicas e sociais existentes, partindo do principio da coexistência das 

mesmas. 

Por sua vez, os agentes da esfera pública também possuem seu espaço. 

Ligada às negociações para a instalação de grupos de investidores em Mossoró. 

Nessa perspectiva, o apoio ocorre pelo incentivo fiscal gerado em função da 

importância econômica de algumas empresas para Mossoró e região. Com isso, a 

cidade é permeada por um conjunto de iniciativas e fomentos pelos produtores do 

espaço. 

 
A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 
constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação 
de novas áreas ao espaço urbano densificação do uso do solo, deterioração 
de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infra-
estrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de 
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determinadas áreas da cidade. É preciso considerar entretanto que, a cada 
transformação do espaço urbano, este se mantém simultaneamente, 
fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, ainda que as 
formas espaciais e suas funções tenham mudado. A desigualdade sócio-
espacial também não desaparece: o equilíbrio social e da organização 
espacial não passa de um discurso tecnocrático, impregnado de ideologia. 
(CORRÊA, 1989, p. 11) 

 

Ou seja, as atividades econômicas surgem e a partir delas tem-se uma 

agregração e incremento das dinâmicas sociais, isto é a necessidade de 

permanecer em Mossoró em função de trabalho, trouxe consigo um número e 

considerável não só de pessoas, mas atualmente um aumento da oferta da 

construção civil em função da melhoria da qualidade de vida num espaço para, 

morar. 

É interessante destacar que não é só a infra-estrutura habitacional que 

mudou, mas houve uma melhoria nos serviços e produtos oferecidos. Haja vista, 

uma diferenciação na qualificação das pessoas do lugar, no investimento dos 

serviços oferecidos e um esforço para projetar a cidade na dinâmica econômica 

ativa que conduz a Mossoró para o futuro.   

Dessa forma, a visão empreendedora tem produzido na sociedade civil de um 

modo geral, o principal agente provedor de atuação na cidade. Pois, a quantidade de 

pessoas que chegam à cidade para trabalhar e precisam de algum produto ou 

serviço, tem produzido um avanço no campo dos negócios em Mossoró. Fato esse 

que viabiliza não só grandes investidores, mas os pequenos também acabam 

conseguindo um espaço nesse contexto. 
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Figura 8: Espaço urbano de Mossoró no ano de 2010. 



74 
 

 
Figura 9: Apresentação dos principais eixos (ruas e avenidas) de Mossoró, 2011. 

                                      

 

 



75 
 

A expansão de Mossoró guarda similaridades com os processos que 
determinam o crescimento das cidades em âmbito nacional, pois parte da 
expansão ocorre sob o domínio do capital e dos seus agentes, locais ou 
externos à Cidade, que vão encontrar nas políticas e programas de governo 
elementos favoráveis para o capital ver a cidade como mercadoria ou 
apenas na perspectiva do valor de troca, embora, como em todo fato social, 
a contradição se faça presente e engendre novas situações ou modifique o 
que foi determinado pelas forças hegemônicas do poder econômico e dos 
seus aliados políticos. (ROCHA, 2005, p. 182). 

 

Contudo, a evolução dessa linha de análise do padrão das cidades, na visão 

dos problemas urbanos, possibilitou um novo olhar sobre a cidade, seu contexto, 

espaço urbano, planejamento e gestão. É nessa visibilidade analítica que Souza 

(2008), mostra a importância de se discutir melhor o planejamento no espaço 

urbano. As metamorfoses ocorridas induziram a perceber a gestão no âmbito das 

cidades de maneira diferente: mecanismos e instrumentos tiveram que ser 

implementados em função da composição urbanística dos espaços até então 

conduzida por um plano diretor centralizador. Portanto, a necessidade de mudança 

incorporou além de novas ferramentas, uma maneira diferente de entender as 

dinâmicas espaciais e daí a importância do estudo do espaço e dos espaços 

urbanos para analisar as atuais formas de intervenção nas cidades. 

Nessa composição que relaciona o cenário urbano e as características da 

cidade em seus diferentes locais, é interessante entender que tal singuralidade alia 

também o seu cenário de origem, ou seja, o continente ao qual pertence à cidade. 

Diante disso, para fazer menção a essa realidade de transformações na América 

Latina. 
                                     

A ciência da cidade integrou o projeto da modernidade na segunda fase, 
quando a partir do final do século XIX, perdeu força a postura filantrópica e 
utópica da sociedade. De maneira mais precisa, a nossa reflexão sobre os 
empréstimos e traduções do urbanismo permitiu-nos acesso a um outro  
campo de observação das tensões e dramas das nossas elites intelectuais 
vivendo uma dupla temporalidade, já que a cultura erudita se 
internacionaliza com mais rapidez que as relações sociais. Com efeito, na 
periferia, a modernização da infra-estrutura material da vida social e 
econômica não foi completa a ponto de gerar uma nova sensibilidade, 
capaz de ensejar “mentalidades” modernas. Por outro lado, a modernização 
das elites e da intelectualidade só pode existir como manifestação da 
consciência, mas, sem que, necessariamente, tenhamos tido uma 
correspondência real e completa entre modernização e modernidade. Fato 
que sempre trouxe a impressão de que “as idéias estão fora do lugar” ou 
que o nosso modernismo deve ter outro tempo. (RIBEIRO e PECHMAN 
(org), 1996, p. 19). 
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Para tratar de questões da esfera urbana, Choay (2006) aponta marcos que 

fazem parte da história das cidades, do percurso que levou ao planejamento urbano, 

além dos modelos que permitem compreender a fundamentação urbanística e sua 

influência nos dias atuais. 

 
O urbanismo não questiona a necessidade das soluções que preconiza. 
Tem a pretensão de uma universalidade cientifica; segundo as palavras de 
um de seus representantes, Le Cobursier, ele reivindica “o ponto de vista 
verdadeiro”. Mas as críticas dirigidas às criações do urbanismo são feitas 
também em nome da verdade. Em que se baseia essa discussão de 
verdades parciais e antagônicas? Quais são os paralogismos, juízos de 
valor, paixões e mitos que revelam ou dissimulam as teorias dos urbanistas 
e as contrapropostas de suas críticas? (CHOAY, 2005, p. 2). 

 

Lefebvre (2001), faz alusão as marcas da industrialização e seu reflexo no 

contexto urbano das cidades. Partindo de pressupostos filosóficos, as analogias 

relacionam um contexto ampliado de compreender a cidade e o seu espaço. 

Contudo, 

 
Apenas hoje é que começamos a apreender a especificidade da cidade (dos 
fenômenos urbanos). A cidade sempre teve relações com a sociedade no 
seu conjunto, com sua composição e seu funcionamento, com seus 
elementos constituintes (campo, agricultura, poder ofensivo e defensivo, 
poderes políticos, Estados etc.), com sua história. Portanto, ela muda 
quando muda a sociedade no seu conjunto. Entretanto, as transformações 
da cidade não são os resultados passivos da globalidade social, de suas 
modificações. A cidade depende também ao menos essencialmente das 
relações de imediatice, das relações diretas entre as pessoas e grupos que 
compõem a sociedade( famílias, corpos organizados, profissões e 
corporações etc.); ela não se reduz mais à organização dessas relações 
imediatas e diretas, nem suas metamorfoses se reduzem às mudanças 
nessas relações. (LEFEBVRE, 2001, p. 52). 

 

Dentre outros teóricos que discutem o espaço urbano, Villaça (2001) faz uma 

exposição das dinâmicas intra-urbanas a partir de uma reflexão sobre a estrutura 

territorial de: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e 

Recife. Tais considerações são produzidas sob a assertativa de que a “estrutura 

territorial é socialmente produzida e ao mesmo tempo reage sobre o social” (2001, p. 

12). 

 
Nessa obra procura-se desenvolver a tese de que os processos que, de um 
lado, podem ser identificados com a estruturação das redes urbanas, com o 
elemento urbano das estruturas regionais, ou como o processo espacial de 
urbanização, e de outro, os processos de estruturação interna do espaço 
urbano não seguem a mesma lógica, não passam pelas mesmas 
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mediações (desde as macroanálises socioeconômicas até as 
transformações espaciais intra-urbanas) e não podem ser abordados pelos 
mesmos paradigmas teóricos. (VILLAÇA, 2001, p. 18). 

 

Partindo da premissa da importância do deslocamento para a análise dessas 

relações espaciais, pois “o espaço é um atributo material de todos os valores de 

uso” (HARVEY apud VILLAÇA, 2001, p. 22), ele seleciona, isto é, segrega pela via 

da utilidade e com isso emerge uma demanda de relações sociais e também 

econômicas, identificando o lugar e seu uso possibilitando nesse sentido a formação 

de um centro. 

 
Não vamos tratar das considerações tecidas pelos autores, de que tais 
obras seguiram modelos urbanísticos importados da França, uma vez que 
isso também se refere ao espaço intra-urbano, mas não diz respeito à 
estrutura intra-urbana. O que cabe destacar é que se ignora (certamente por 
não ter sido considerado relevante) em que parte do centro das cidades 
foram feitas aquelas obras, e por que foram feitas nessa parte e não em 
outra qualquer. (VILLAÇA, 2001, p. 35). 

 

Castells (2006), discute tal questão como fenômeno social, apresentando uma 

analogia a partir de um quadro teórico-crítico conceitual, em que considera os 

problemas urbanos conforme os estágios do modo de produção capitalista, suas 

ideologias e contradições. 

 
A noção de urbano (oposta a rural) pertence à dicotomia ideológica 
sociedade tradicional/sociedade moderna, e refere-se a uma certa 
heterogeneidade social e funcional, sem poder defini-la de outra forma 
senão pela sua distância, mais ou menos grande, com respeito à sociedade 
moderna. (CASTELLS, 2006, p. 47). 

 

Nesse contexto, a formação do espaço urbano vai sendo entendida a partir do 

estabelecimento de uma estrutura dominante em seus processos, porém 

contraditória, o que por sua vez, tem provocado um movimento de crescimento 

desigual refletindo no dinamismo social, nas relações sociais e na construção das 

identidades locais. Visto que, as relações de dependência vão sendo moldadas e 

sobrepostas e as cidades nessa perspectivas vão sendo construídas e dinamizadas 

num cenário de desigualdade e diferenciação nos aspectos sociais e econômicos. 

 
Em Mossoró, muitos dos Conjuntos construídos em meados dos anos de 
1960 até a década de 1980, a princípio, estavam sendo erguidos em áreas 
ditas rurais, de modo que, a partir da Construção do Conjunto, originou-se o 
bairro ou então consolidou-se e/ou ampliou um novo bairro. Pois, Mossoró, 
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por conta de algumas singularidades colocadas pela conjuntura daquele 
momento, é o caso já descrito do desemprego decorrente da modernização 
das Salinas, entra em execução algumas dessas políticas urbanas, 
principalmente a de maior impacto sobre a expansão da cidade que foi a 
construção dos Conjuntos Habitacionais determinados pelo SFH. A 
população que haveria de ocupar essas casas necessitariam de 
implantação ou melhoria de infra-estrutura como água encanada, 
iluminação pública, transporte e estradas de acesso. Assim, as áreas até 
então sem muito “valor”, distantes do tradicional Centro e desocupadas 
tornam-se valorizadas. (ROCHA, 2005, p.186). 

 

Para compreender a configuração do espaço urbano, é necessário desvendar 

não somente as dinâmicas políticas e ideológicas, mas a cultura e os elementos 

conceituais concernentes à mesma numa dada localidade. Posto que, essa postula 

ações e demandas e contradições no sentido do convívio, da legitimação e da 

interação presente nos espaços urbanos através dos símbolos e da construção 

social nesse processo. 

 
O tipo urbano define-se por oposição simétrica ao conjunto de fatores 
enumerados, e está, portanto, centrado na desorganização social,na 
individualização e na secularização. A evolução de um pólo para outro se 
faz naturalmente, pelo aumento da heterogeneidade social e das 
possibilidades de interação, à medida que a sociedade aumenta; também a 
perda do isolamento, provocada por outra sociedade e/ou uma outra cultura, 
acelera consideravelmente o processo. Essa construção sendo ideal, típica, 
nenhuma sociedade lhe corresponde plenamente, mas qualquer sociedade 
coloca-se ao longo desse continuum, ainda que os diferentes traços 
enunciados se propaguem em condições diversas conforme o grau da 
evolução social. Isto indica bem que as características definem o eixo 
central da problemática das sociedades e que, consequentemente, a 
densificação progressiva de uma coletividade, com a complexidade social 
que ela provoca, é o motor natural da evolução histórica, o que se exprime 
materialmente através das formas de ocupação do espaço. (CASTELLS, 
2006, p. 132). 

 

Nesse caso, a ocupação se dá por agentes específicos, ou seja, os 

idealizadores do processo tem um objetivo, finalidade e função provocadas pelos 

diferentes contextos. Assim, as possibilidades vão se dando à medida que as 

condições vão sendo proporcionadas em cada localidade. Isto é, não existe uma 

regra, mas existe uma dinâmica que interioriza essas relações cristalizando nessa 

perspectiva as centralidades do lugar. Os agentes desse processo podem ser 

identificados como atores de um cenário de mudanças e de oportunidades na área 

econômica e social consequentemente. 

Com isso, a urbanização vai se definindo pela introdução de valores e 

condutas construindo num dado lugar a infra-estrutura edificada e, sobretudo a 
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identidade do mesmo a partir da legitimação das dinâmicas e da imagem construída 

e difundida pelas pessoas envolvidas nesse processo. Posto que, as edificações 

sem a presença desse fluxo permanente e itinerante de pessoas não representam 

expansão e urbanização de uma dada localidade. 

 

2.4 Cultura e identidade: espaços e pessoas  
 

Os lugares podem representar um conjunto de ações, atitudes, valores e  um 

espaço de centralidade, sobretudo definida pela questão funcional do mesmo, ou 

seja, a monumentalidade, as construções e as inovações podem desencadear um 

processo de significações para um lugar, porém, a mesma concretiza-se pelas 

circunstâncias materializadas de acordo com as vivências e as dinâmicas 

produzidas durante as relações sociais construídas e identificadas no decorrer do 

processo. 

 
O centro simbólico, portanto, é a organização espacial dos pontos de 
intersecção dos eixos do campo semântico da cidade, quer dizer o lugar ou 
os lugares que condensam de uma maneira intensa uma carga valorizante, 
em função da qual se organiza de forma significativa o espaço urbano. 
(CASTELLS, 2006, p.318). 

 

É interessante ressaltar a importância da obra de Castells16

Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, 
toda e qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, 
diz respeito a como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A 
construção da identidade vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 

 (2006), pelo seu 

nível de abrangência, pelo referencial teórico/conceitual e, sobretudo pela 

profundidade da discussão que relaciona não só a conceituação de espaço urbano, 

mas que discute e analisa uma dimensão de espaço que vai além do territorial e que 

é norteado pelas relações sociais existentes e resultantes do sistema de produção 

capitalista e sua interface com a economia, a política, a sociedade e a cultura. 

 

                                                 
16 A contribuição de Manuel Castells ainda pode ser evidenciada em seu livro “O poder da 
identidade”, publicado em (1999), o autor faz uma exposição da construção e da afirmação da 
identidade na sociedade atual, apresentando seu significado e diferentes aplicações a partir da 
realidade existente nas diversas sociedades, enfocando a relação econômica, política e social e 
cultural de cada lugar. 
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coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 
cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos 
indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado 
em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 
estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço. Avento aqui a 
hipótese de que, em linhas gerais, quem constrói a identidade coletiva, e 
para quê essa identidade é construída, são em grande medida 
determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade, bem como de seu 
significado para aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem. 
(CASTELLS, 1999, p. 23). 

 

Portanto, a metamorfose do espaço também está condicionada a tais 

princípios, pois no conjunto de fatores que envolvem a mudança estrutural 

encontram-se os agentes desse processo. Assim, é entendido que a identidade 

consiste na consolidação das formas pautadas no uso e na afirmação do lugar. Já 

que, a mobilidade, e a acessibilidade, e os valores que conduzem a aproximação a 

um determinado lugar se configuram como tal, quando conseguem a adesão , ou 

melhor, adaptação e até mesmo utilização quer sejam de espaços e de serviços, 

mas que relacionam o uso do espaço e a presença de atividades no mesmo. 

No âmbito da análise das contradições e dos confrontos sociais e culturais 

Otília Arantes, Carlos Vainer e Ermínia Maricato, apresentam uma perspectiva 

ideológica que discute o sentido do urbanismo e sua relação com as dinâmicas 

produzidas nos diversos espaços. Cada autor faz sua exposição.Frente a este 

aspecto temos as seguintes perspectivas: 

 
Enfim, não se trata de constatar a colonização da animação cultural (que, 
aliás, já nasceu colonizada, como o próprio nome indica), pela Máquina de 
crescimento, mas sobretudo a operação inversa: o novo combustível sem o 
qual a coalizão não fabrica os consensos de que necessita, pois se trata de 
uma máquina ideológica acionada pelos que administram tanto a 
construção física quanto a ideacional dos recursos capazes de impulsionar 
o desenvolvimento dentro e através dos “lugares” da cidade, 
apropriadamente denominados urban imagineers. (ARANTES et al, 2009, p. 
29). 

 

O argumento de Arantes (2009) é fundamentado na mudança emblemática 

produzida pelos padrões culturais, no atual momento de reestruturação da 

dominação mundial. A imagem da cidade tem sido produzida como centro de 

inovação e esta simbiose de imagem e produto que caracteriza a cidade 

empresa/cultural fortaleceu uma terceira geração urbanística. Por isso, a 

gentrificação pode ser entendida dentro dos padrões estratégicos da máquina 
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cultural de crescimento concebendo sentidos e valorizando espaços, por meio da 

renovação, da requalificação, e da revitalização dos espaços centrais. 

 
Mas não um cultural qualquer, aqui o tourning point que está nos 
interessando demarcar, um cultural- da indústria da consciência às grandes 
fachadas, passando pelas gentrificações pertinentes-paradoxalmente (ou 
não?) respaldado pela aura libertária da resistência antiprodutivista cuja 
gênese acabamos de recordar, que assim voltava a se legitimar uma 
segunda vez, redescobrindo-se plenamente “cultural” desde sempre”. 
(ARANTES et al, 2009, p. 44). 

 

Com isso, os padrões que distinguem os aspectos culturais tornam-se 

complexos, tendo em vista os embates e os desafios que norteiam tal condição. 

Contudo, os ditames culturais se mistificam a medida que produzem nos locais 

transformados a condição sine qua non de sua existência. Já que, na perspectiva 

produtivista num dado local, não implica necessariamente a concretização do 

mesmo, desde que este se fortaleça enquanto espaço de dinâmicas e até mesmo de 

conflitos. 

 
 O que nos parece central extrair destas leituras é que a analogia cidade-
empresa não se esgota numa proposta simplesmente administrativa ou, 
como muitas vezes pretendem apresentar seus defensores, meramente 
gerencial ou operacional. Na verdade, é o conjunto da cidade e do poder 
local que está sendo redefinido. O conceito de cidade, e com ele os 
conceitos de poder público e de governo da cidade são investidos de novos 
significados, numa operação que tem como esteios a transformação da 
cidade em sujeito/ator econômico... e, mais especificamente, num 
sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de uma 
nova lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos 
instrumentos de poder público por grupos empresariais privados. (VAINER 
In: ARANTES et al, 2009, p. 89). 

   

  Nesse sentido, a lógica de investimentos nos espaços das cidades é 

plausível de uma discussão economicista em que as transformações estão aliadas a 

alguns condicionantes e dentre eles está a expansão de um mercado consumidor. 

Vale ressaltar certas experiências de renovação e de revitalização dos espaços, as 

quais, tem como foco o enobrecimento e com isso o embelezamento estratégico 

para a condução da construção de um lugar que limita e ao mesmo tempo agrega 

valores. Pois, nesse ideal alguns locais vão se diferenciando e ao mesmo tempo 

sendo conhecido pelas atividades que realiza, pelos serviços que oferece e pelas 

pessoas. 
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Dentre alguns estudos realizados nessa linha dialógica de revitalização e de 

novos sentidos dado espaço, é importante o estudo realizado por Rogério Proença 

Leite “Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana 

contemporânea”, publicado em (2004), o qual expõe o sentido da transformação dos 

espaços públicos por meio das políticas de gentrificação, que atuam em áreas 

deterioradas e que são fundamentais como referências físicas para sua memória e 

história. O desafio tratado por Leite (2004), tem como base uma pesquisa feita numa 

área enobrecida do Bairro de Recife, mostrando o papel dos lugares sociais na 

construção do espaço público na capital pernambucana. 

 
Enquanto espaços de sociabilidade pública, os centros históricos que 
passaram por processos de gentrification são objetos de políticas urbanas e 
culturais que buscam recuperar o patrimônio cultural para torná-los passível 
de reapropriação por parte da população e do capital. Objetivando 
modernizar recursos potenciais para uma melhor inserção das cidades 
históricas no contexto da “concorrência intercidades”, através dos usos do 
patrimônio na captação de recursos, as políticas de “revitalização” têm 
desenvolvido, no curso crescente da desregulamentação “neoliberal” da 
economia mundial, uma complexa política cultural de gentrification. (LEITE, 
2004, p. 61). 

 

Mas, o interessante é que os usos desses espaços transformados passam a 

ser alvo de uma reabilitação de suas funções e que, por sua vez, determinam a 

centralidade do processo de ocupação, norteando o que Leite (2004), vem chamar 

de contra-usos. Ou seja, há uma inserção de peculiaridades que passam a modelar 

este espaço modificado e metamorfoseado a partir dos novos usos e da retirada dos 

que já existiam ou mesmo tentaram ficar incluídos, porém as demandas propostas 

nessas interações acabam segregando e redefinindo o lugar a partir do seu uso e da 

sua função. 

 
Esses usos, no entanto, os quais se pretende estimular, têm uma 
justificativa controversa pelas atuais políticas de “revitalização” do 
patrimônio no Brasil. em parte, argumenta-se que as áreas a ser 
“revitalizadas” se constituem em espaços que perderam sua vitalidade como 
centro urbano voltado para as práticas sociais de encontro, habitação e 
convívio da população. (LEITE, 2004, p. 97). 

 
 

Apesar da perspectiva de sociabilidade nos espaços não aparecer como uma 

discussão tão recente, a contribuição está no entendimento da dicotomia presente 

no contexto que exprime a revitalização. Pois, as convergências simbólicas afirmam 

os contra-usos e disseminam o uso do lugar em função necessariamente de suas 
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interações e convívios; reafirmados no cotidiano das práticas sociais introduzidas e 

potencializadas pelos lugares enobrecidos e embelezados. É por isso que: 

 
O perfil social dos bares e restaurantes do Bairro do Recife, centros de 
irradiação de sociabilidades, era desprovido de qualquer marca que os 
identificasse com a cultura local. Excetuando aqueles que buscavam 
especificamente recriar uma ambiência de acordo com as tradições locais, 
eles poderiam estar no Pelourinho de Salvador, na Estação das Docas de 
Belém, na praia de Iracema de Fortaleza, em Barcelona, no Soho ou em 
New Orleans. Nesse aspecto, tem razão Harvey (1992) quando afirma que 
as paisagens que resultam das práticas de gentrificação tendem a uma 
homogeneização. (LEITE, 2004, p. 290). 

 

No entanto, é necessário compreender as formas estruturantes e estruturadas 

nessa visão transformadora do espaço em si. Haja vista, as sociabilidades 

existentes e as posteriormente criadas, revelam o grau de representação para o 

lugar e sua importância, aqui entendida, tanto em nível local, regional, nacional e 

nos padrões internacionais. Visto que, a sua consistência e afirmação dependem 

diretamente do raio de influência e de sua significação para qualificar o mesmo. 

Assim, 

 
A presença desses contra-usos não elimina a configuração de um lugar, 
mas, ao contrário, reforça-a, na medida em que torna mais visíveis as 
fronteiras que constantemente precisam ser reafirmadas na delimitação 
prática e simbólica dos lugares sociais. Essa delimitação dos lugares é 
relacional, assim como são os processos formadores de identidades: existe 
em função de uma necessária diferenciação que torna o lugar uma 
singularidade espacial e socialmente reconhecível. Esse aspecto contrastivo 
e diferencial implica na existência de representações que podem ser 
antagônicas: o que torna um espaço um lugar é sempre um espaço da 
construção da diferença: nele se inscrevem as marcas que caracterizam as 
diferentes demandas de pertencimento de uma coletividade. É também 
através dessa diferenciação que um lugar pode vir a ser um espaço de 
cidadania; através dele podem ser demarcadas, social e espacialmente, as 
confluências ideológicas ou dissensões que se traduzirão na tentativa de 
uma reivindicação de diferentes valores culturais, interesses políticos, 
visões de mundo e necessidades materiais. (LEITE, 2004, p. 298). 

 

É no espaço dessas diferenças que vão se produzindo novos convívios e 

sendo aprimoradas as experiências e as intervenções nas cidades. É sabido que as 

diferenças já existem antes das intervenções, norteadas pelas particularidades de 

cada local e pela presença de dinâmicas que formam este lugar. 

No âmbito da discussão é pertinente ilustrar alguns casos e dentre eles o da 

cidade de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, em trabalho realizado por Sposito et 

al (2010). O estudo refere-se a uma análise da representatividade dessa cidade 
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média e sua relação com as dinâmicas econômicas ali produzidas. Contudo, os 

argumentos apresentados, mostram o potencial de uma cidade com vocação para o 

agronegócio, a partir de sua rede de relações criadas e produzidas por um grupo de 

agentes que moldaram o espaço dessa localidade, projetando-a como uma cidade 

que se identifica e se caracteriza pelas sociabilidades aqui desenvolvidas. 

Pois, 

 
A consolidação da agricultura modernizada, com novas demandas e 
padrões de consumo, é fundamental para entender o papel de Passo Fundo 
como cidade média. Essa tendência já era apontada por Ruckert em 1981, 
ao destacar como a estrutura das cidades da região norte do Rio Grande do 
Sul passava por transformações derivadas dos impactos da agricultura 
relacionada com o binômio “trigo-soja”, em função da construção de 
infraestruturas de armazenagem, desenvolvimento de pequenas indústrias, 
ampliação do mercado para produtos industrializados de consumo e de 
apoio às atividades agrícolas. (SPOSITO et al, 2010, p. 50). 

 

Tal realidade, permite perceber o nível de identificação de um lugar e sua 

relação direta com as atividades econômicas realizadas. Pois, as intervenções 

urbanísticas dependem dessa perspectiva e no caso de Passo Fundo, sua direção 

para o crescimento foi provocada unicamente pela agricultura. Nesse sentido, a 

identidade desse lugar ainda permanece com mais profundidade, visto que as 

atividades não se confundem e se completam pela agregação de agentes e valores 

intermediantes desse processo de crescimento. 
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Foto 8: Imagens de Lampião e seus cangaceiros (Cenário da Resistência, no Memorial a céu aberto 

em Mossoró). Créditos: a autora, 2011. 
 

Noutro caso para ilustrar, o cenário é a cidade de Mossoró já não possui o 

mesmo histórico de determinação. Todavia, apesar de possuir uma atividade voltada 

para o agronegócio e com uma importante representativa importante, inclusive 

internacional, não é essa a maior referência de Mossoró, ela sente-se bem mais a 

vontade com sua história de resistência17

                                                 
17 Está ligada a resistência da entrada do bando do cangaceiro Lampião em Mossoró, atualmente 
encenada ao ar livre pelo espetáculo “Chuva de Bala no país de Mossoró”. O referido espetáculo é 
apresentado no mês de junho, já que é na data de 13 de junho que essa entrada de resistência é 
comemorada em Mossoró. O mesmo é realizado ao ar livre no palco da luta (Igreja de São Vicente, 
que fica vizinho ao Palácio da Resistência-atual gabinete da Prefeitura). 

 ao longo de sua história. 
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Foto 9: O painel da Resistência ao grupo de Lampião em Mossoró. Créditos: a autora 2011. 

 
O que vemos em Mossoró é um choque permanente entre os elementos 
dos diferentes pares dialéticos para a análise da produção e do espaço, tais 
como as relações estabelecidas entre o público e o privado; entre as novas 
relações de produção e de trabalho e as pré-existentes, ainda pouco 
monetarizadas em algumas atividades; a cultura de subsistência do 
semiárido e a cultura das multinacionais; a solidariedade orgânica, 
localmente tecida há séculos, e a solidariedade organizacional difundida 
com a chegada dos grandes capitais etc. Diríamos, então, que o que temos 
não é a predominância do novo, nem do velho, nem das rupturas, nem das 
permanências, mas uma convivência permanente entre ambos, ora 
sobressaindo um, ora outro. Isso pode ser observado em vários aspectos da 
vida de relações, tais como nas de trabalho, que combinam formas 
assalariadas com formas rentistas, como ocorre na produção de frutas. 
(PEQUENO E ELIAS In: SPOSITO et al, 2010, p. 260). 

 

A contradição apresentada nesse caso, inquire a ausência de uma rede de 

relações mais fortes no que compete as atividades desenvolvidas e mostra também 

que a verdadeira identidade desse lugar não está na cristalização dessas relações 

econômicas, mas na centralidade produzida por alguns acontecimentos no âmbito 

de sua história local. 



87 
 

 
Foto 10: Memorial da história da Resistência ao grupo de Lampião em Mossoró. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

O homem precisa ler o ambiente em que se insere em busca de referências 
e orientação, o que ajuda a construir uma percepção do usuário sobre o 
espaço. Um ambiente de fácil leitura é, então, um ambiente com boa 
legibilidade. Ou seja, facilmente diferenciável, singular. A leitura da imagem 
formada pelo usuário denuncia quão legível é esse espaço, bem como o 
grau da relação habitante-cidade, fator importante no uso desses espaços. 
(SCOCUGLIA et al., 2006, p. 3).  

 

Nesse caso, a referência em relação a um dado lugar, se liga aos 

acontecimentos e modificações espaciais produzidas pelo mesmo solidificando 

ações, e afirmando a centralidade dos espaços e sua respectiva reprodução, 

mostrando a importância nesse sentido da cultura e da história para a identificação e 

identidade do mesmo para as pessoas de um modo geral. 
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3 GENTRIFICAÇÃO, CENTRALIDADE E GOVERNANÇA 
 

O texto consiste numa exposição a partir da gênese do processo da 

gentrificação e seus agentes condutores, salientando, sobretudo suas diferenças e 

peculiaridades no cenário internacional, suas ramificações conceituais conforme as 

experiências já realizadas. Nesse capitulo é o momento de trabalhar o espaço intra-

urbano enquanto eixo diferencial no processo de transformação e construção das 

cidades, apresentando suas características e como este se define e permeia as 

dinâmicas e os fluxos para a formação das centralidades. Partindo dessa 

perspectiva, os processos de transformação dos espaços levam à discussão 

também das atuais formas de governar, dirigir, planejar e intervir mediante as 

demandas postas num cenário metamorfoseado. Com isso o desafio para a 

governança e a sustentabilidade a partir dos processos gentrificadores. 

 
3.1 Gênese, desenvolvimento e agentes gentrificadores 
 

As metamorfoses no espaço construído nas áreas centrais das cidades 

médias trazem consigo, inúmeros problemas com interfaces entre o 

crescimento/desenvolvimento e o perfil ideológico. Ou seja, à medida que os 

avanços científicos e tecnológicos acontecem, novas demandas surgem e com elas 

novas alternativas são propostas para o fortalecimento do capital. 

 
A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias 
analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a 
divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as 
rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo 
ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo 
debates de problemas como o da região e o do lugar, o das redes e das 
escalas. Paralelamente, impõem-se a realidade do meio com seus diversos 
conteúdos em artifício e a complementaridade entre uma tecnosfera e uma 
psicosfera. E do mesmo passo podemos propor a questão da racionalidade 
do espaço como conceito histórico atual e fruto, ao mesmo tempo, da 
emergência das redes e do processo de globalização. (SANTOS(b), 2008, 
p. 22). 

 

Frente a este complexo processo, o entendimento para algumas mudanças 

no espaço urbano pode ser entendida à luz do capital já que: 
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Há naturalmente um sentido inegável em que isso é verdadeiro, mas o que 
o pressuposto não consegue avaliar é a maneira pela qual o capitalismo ao 
mesmo tempo diferencia os trabalhadores uns dos outros, por vezes 
alimentando antigas distinções culturais, relações de gênero, predileções 
étnicas e crenças religiosas. E ele o faz não só mediante o desenvolvimento 
de estratégias burguesas explícitas de divisão e controle, mas também 
através da conversão do princípio da escolha de mercado num mecanismo 
de diferenciação entre grupos. O resultado disso é a implantação na 
paisagem geográfica do capitalismo de todo tipo de divisões de classe, de 
gênero, e outras divisões sociais. (HARVEY, 2004, p. 60). 

 

Com isso, as atuais formas de reapropriação do espaço mostram o 

direcionamento dos sentidos e do perfil ideológico que recria os sentidos e usos dos 

conteúdos e materiais, a partir de denominações de um passado histórico. 

 
Essa seletividade do espaço, no nível econômico assim como no social, é, a 
nosso ver, a chave da elaboração de uma teoria espacial. Esse termo 
exprime duas coisas diferentes segundo se considere a produção ou o 
consumo. A produção tende a se concentrar em certos pontos do território 
com tanto mais força quanto se trate de atividades modernas. O consumo 
responde a forças de dispersão, mas a seletividade social age como um 
freio, pois a capacidade de consumir não é a mesma qualitativa e 
quantitativamente. (SANTOS, 2008, p.21) 

 

Com essa premissa, parte-se da máxima de que a valorização/enobrecimento 

dos espaços urbanos possa ou não ser reflexo da construção de um espaço público, 

visto que, a constituição dialógica como local de interação política exterioriza os 

conflitos e as discordâncias de um modo geral, vai segregando os espaços. 

O processo de gentrificação de acordo com Hamnet (1984) citado por 

Zachariasen (2006), compreende um fenômeno ao mesmo tempo físico, econômico, 

social e cultural. Assim, tais combinações e mudanças apresentam a gentrificação 

com um conjunto de processos específicos. Com isso, tem significado uma mudança 

nos estilos de vida da população, já que o fator econômico como foco não é único. 

Pois, a revalorização do espaço público trás à tona um novo conceito de público. 

 
O espaço público é aqui compreendido, sobretudo, como espaço da ação 
política ou, ao menos, da possibilidade da ação política na 
contemporaneidade. Ele também é analisado sob a perspectiva crítica de 
sua incorporação como mercadoria para o consumo de poucos, dentro da 
lógica de produção e reprodução do sistema capitalista na escala mundial. 
Ou seja, ainda que seja público, poucos se beneficiam desse espaço 
teoricamente comum a todos. (SERPA, 2007, p. 9). 
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Foto 11: Mossoró West Shopping em Mossoró. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 

No cenário Mossoroense a presença do Mossoró West Shopping representou 

uma dinâmica diferenciada no uso e na ocupação do espaço. Na verdade, a 

realidade econômica nesse caso, tanto em Mossoró como em outras cidades que 

receberam empreendimentos desse porte, passa pelo diferencial provocado pela 

revitalização da área, ou melhor, uma gentrificação no entorno, a medida que 

promove uma mudança nos estilos de vida, nas compras e até mesmo nos 

costumes e nas escolhas de alguns produtos. Pois, o serviço e os produtos 

oferecidos atendem a um público-alvo bastante especifico e de certa forma 

segregado, quando o assunto é usar, comprar. Com isso, é possível afirmar que os 

shoppings criam centralidades e geram identidades pelo seu uso e pela cultura 

presente no mesmo. 

À medida que os novos espaços são transformados, o acesso aos mesmos 

tende a acontecer com uma determinada restrição; visto que, alguns locais como 

praças, shoppings, condomínios verticais e horizontais são palco de grandes 

eventos profissionais e familiares. 

A figura abaixo (foto 12) delineia uma área em processo de verticalização em 

Mossoró. A ilustração serve para apresentar o nível de usuários desse tipo de 

condomínio e de área também. Pois, a verticalização vem acompanhada com a 
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segregação dos espaços. Já que, viver em algumas áreas consideradas centrais nas 

cidades, possui para os usuários uma relação custo-benefício bastante significativa, 

em função dos serviços oferecidos, dos equipamentos e vias de acesso presentes 

no local. Assim, a verticalização tanto horizontal como vertical nas cidades de um 

modo geral, e nesse cenário, a cidade de Mossoró, também possui suas 

especificidades e seu público também. 

 

 
Foto 12: Área verticalizada em Mossoró, centro da cidade, Avenida Rio Branco. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

De acordo com Villaça (2001), há uma disputa das classes sociais por melhor 

localização no espaço intra-urbano que acaba por colaborar para a “deterioração” do 

centro, pois a classe de maior poder aquisitivo ao sair descentraliza as atividades 

comerciais e de serviços características do centro tradicional deslocando-as para 

outras áreas formando novos eixos na cidade. 

 
A instrumentalidade das estratégias espaciais e locacionais da acumulação 
do capital e do controle social está sendo revelada com mais clareza do que 
em qualquer época dos últimos cem anos. Simultaneamente, há também 
um crescente reconhecimento de que o operariado, bem como todos os 
outros segmentos da sociedade que foram periferalizados e dominados, de 
um modo ou de outro, pelo desenvolvimento e reestruturação capitalistas, 
precisam procurar criar contra-estratégias espacialmente conscientes em 
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todas as escalas geográficas, numa multiplicidade de locais, a fim de 
competir pelo controle da reestruturação do espaço (SOJA, 1993, p. 210). 

 

Com isso,  novos vetores de crescimento provocaram no espaço urbano uma 

modificação no padrão de vida, frente à melhoria e a consolidação de alguns bairros 

já existentes, principalmente os populares, já que estabeleceram um novo acesso 

aos equipamentos comerciais. 

 
Alguns falam na existência de “fatores invisíveis do desenvolvimento local” e 
outras fazem menção à importância do “meio social”, considerado um 
conjunto resistente de recursos materiais dominado por uma cultura 
historicamente constituída, vetor de saber e de saber fazer, articulado em 
torno de um sistema relacional do tipo cooperação/concorrência dos atores 
localizados. (RIBEIRO, 2004, p. 20). 

 

Desse modo, os espaços que estão em construção e transformação baseiam-

se nos aportes técnicos do planejamento urbano incluindo a participação e a 

inclusão social. Dessa forma, o planejamento para o desenvolvimento territorial 

constitui-se um grande desafio na atualidade. 

Para Souza (2008), o planejamento é a preparação para a gestão futura, 

buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra; e a 

gestão é a efetivação, ao menos em parte (pois, o imprevisível e o indeterminado 

estão sempre presentes, o que torna a capacidade de improvisação e a flexibilidade 

sempre imprescindíveis), das condições que o planejamento passado ajudou a 

construir. 

Assim, “o espaço urbano é estruturado, quer dizer, ele não está organizado 

ao acaso, e os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os 

determinismos de cada tipo e de cada período da organização social”. (CASTELLS, 

2006, p. 182). 

 
Nestas circunstâncias não é de estranhar que o arquiteto-urbanista tenha se 
tornado um dos operadores-chave desta máquina, reunindo num só 
personagem o manager (o planejador-empreendedor identificado por Peter 
Hall) e o “intermediário cultural”-fração de classe fornecedora de bens e 
serviços simbólicos, cuja trajetória ascendente é reveladora do atual 
culturalismo de mercado. Bourdieu foi o primeiro a assinalar a existência 
deste personagem, ao mesmo tempo intermediário e empresário cultural, no 
qual Mike Featherstone por sua vez reconheceu um dos principais agentes 
da gentrificação (ARANTES, 2009, p. 30). 
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Nesse contexto, o processo de gentrificação é utilizado para designar 

intervenções no âmbito urbano, em determinados espaços da cidade, os quais são 

considerados centrais para investimentos públicos e privados. Através do processo 

de transformação se permite que uma localidade histórica se apresente como um 

cenário, um palco cheio de atrativos, como um segmento de mercado. “[...] a 

reabilitação de certos bairros especialmente dos centros urbanos, não passa de uma 

verdadeira consagração da eternidade da cena – bem polida, limpa, enfeitada, 

transformada ela mesma em museu”. (ARANTES, 1991, p. 136). 

 
Os programas de revitalização, que buscam principalmente preservar 
edifícios e ocasionalmente ajudar algumas pessoas mas espalham o 
restante dos moradores, têm praticamente o mesmo efeito-assim como 
empreendimentos concentrados da iniciativa privada, que lucram 
rapidamente com a valorização criada pela estabilidade de determinado 
bairro. (JACOBS, 2000, p. 150). 

 
 

 
Fotos 13: Memorial da Resistência (visitação a céu aberto) Avenida Rio Branco. Crédito: Eduardo 

Mendonça 2011 
 

Partindo desse referencial, estudar a gentrificação consiste numa análise dos 

interesses subjacentes nas transformações dessas áreas, e, sobretudo do nível de 

interesse do âmbito privado para formar parceria, a fim de modificar a paisagem. 

Dialogar com as bases teóricas permite, acima de tudo, promover uma explicação 
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para este fenômeno que acontece na atualidade, junto a um cenário de 

transformações sociais, políticas, econômicas e culturais em nível mundial. Posto 

que, por possuir diferentes dimensões a partir de seus eixos de transformação, a 

gentrificação vem acompanhada com mudança, mas também com introdução de 

uma nova finalidade no uso e na ocupação do espaço. 

No entanto, trazendo à discussão as reformas urbanas de Paris, feitas por 

Haussmann, no período do bonapartismo autoritário pós-1848, Walter Benjamin 

(1985) citado por Leite (2002, p. 01), “revela que a intenção de adequar a capital 

francesa às necessidades de circulação que a cidade industrial reclamava foi 

também uma operação política”. Dessa forma, 

 
O embelezamento estratégico de Paris pretendia disciplinar os usos do 
espaço urbano através da abertura de grandes e largas avenidas que não 
apenas dificultavam a construção das barricadas operárias como facilitam a 
ação da cavalaria de Bonaparte. (LEITE, 2002, p. 01). 

 

Hoje a mesma intenção se apresenta no espaço urbano pós-industrial: remete 

a uma busca de estratégias de mudanças; Isto é, a aquisição de parâmetros que 

visem atender as novas exigências da relação capital versus trabalho. Algumas 

ações de transformação no interior do espaço urbano são justificadas por novas 

necessidades e também pelos agentes oriundos da agregação de valor a seus 

interesses e investimentos.   

Assim, 

 
Para uma avaliação exata, é mister, portanto, que em primeiro lugar, 
retiremos as camadas superficiais do solo da história que sepultaram e 
obscureceram as idéias originais; e em seguida que compreendamos a 
natureza desse transplante. (HALL, 2005, p. 4). 

 

Pois, “lugares cujas fronteiras não se mantiveram tão inflexíveis a ponto de 

anular as possibilidades públicas de se estabelecer zonas de contato e negociação, 

que qualificam o espaço urbano como um espaço público”. (LEITE, 2002, p. 2). 

Mostram que, as modificações no espaço urbano necessitam de um nível máximo 

de sensibilidade para o entendimento das transformações. Haja vista, a mudança 

nos estilos de vida, do enobrecimento de algumas áreas e até mesmo do 

deslocamento de outras, dependem da atuação do capital e de interesses que estão 

além da questão urbana. 
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Segundo Leite (2002), a noção de espaço público deve ser entendida como 

uma categoria construída a partir das interfaces entre conceitos de esfera pública 

(do qual retira a categoria ação) e de espaço urbano (do qual retém sua referência 

espacial). Contudo, embora o espaço público se constitua, na maioria das vezes, no 

espaço urbano, devemos entendê-lo como algo que ultrapassa a rua; como uma 

dimensão socioespacial da vida urbana, caracterizada fundamentalmente pelas 

ações que atribuem sentidos a certos espaços da cidade e são por eles 

influenciados. 

 Portanto, 

 
A acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana, 
embora toda e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau.Os 
diferentes pontos do espaço urbano têm diferentes acessibilidade a todo 
conjunto da cidade. A acessibilidade de um terreno ao conjunto urbano 
revela a quantidade de trabalho socialmente necessário dispendido em sua 
produção. Quanto mais central o terreno, mais trabalho existe dispendido na 
produção dessa centralidade, desse valor de uso. Os terrenos da periferia 
têm menos trabalho social incorporado em sua produção do que os centrais. 
(VILLAÇA, 2001 p. 74) 

 

Em consequência as políticas de gentrificação serem consideradas 

sucessoras pós-modernas da experiência francesa bonapatista do final do século 

XIX. A reforma realizada por Barão Haussmann em Paris, com seus quartéis bem 

demarcados e longas avenidas, constitui-se um importante modelo para demarcar 

este fato de acordo com Harvey (2004). Já no caso brasileiro: “A questão urbana 

também reedita projetos de intervenção urbana com pretensiosos objetivos de 

integrar as ‘duas cidades’ pela urbanização dos espaços marginais e a reconquista 

das áreas centrais”. (RIBEIRO, 2004, p. 18). 

Já que, avaliando o processo de gentrificação, Zanchetti (2007) considera que 

é inevitável e que os bons resultados quanto a recuperação física, econômica e 

social das áreas degradadas compensa socialmente, o quadro de mudanças no que 

diz respeito à expulsão da população e do comercio, frente à criação de novas 

centralidades, demandadas por um encadeamento terceirizado diferenciado dos 

lugares centrais das grandes cidades, através da criação de serviços privados 

elitizados em oposição àqueles direcionados para a massa. 

A tônica para a melhoria deste cenário está centrada numa gestão urbana 

dirigida para a produção de uma economia urbana em oposição à resolução dos  

mais diferentes problemas sociais. Pois, 
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A força retórica dessas paisagens, a certeza da enunciação, a penetrante 
combinação e admiração e horror diante das imensas forças 
desencadeadas sob o capitalismo do livre mercado (mais tarde comparado 
numa das mais marcantes metáforas faustianas, a um “feiticeiro” que já não 
consegue controlar os poderes do mundo inferior que ele mesmo invocou 
com seus feitiços) são de fato impressionantes. (HARVEY, 2004, p. 39). 

 

Posto que as tendências até aqui enunciadas mostram a ampliação e a 

perspicácia do capitalismo, frente aos ajustes espaçais e dos desenvolvimentos 

geográficos desiguais, junto à longa história da acumulação capitalista. (HARVEY, 

2004). 

 No que se refere à gentrificação, esse conceito foi inicialmente usado 

somente para designar a reabilitação residencial; porém o mesmo também pode ser 

usado para designar construções novas, ou melhor, conforme Smith (1996) apud 

Zachariassen (2006), hoje gentrification tanto pode referir-se à reabilitação de 

casarios antigos como pode englobar construções totalmente novas. Com isso, 

Smith (1996) apud Zachariassen (2006) destaca que, a gentrificação não aparece 

mais como uma simples “anomalia local”, mas como uma estratégia urbana 

articulada e global. Mais que edifícios reformados, ela agora oferece um tipo de 

espaço urbano que integra ao mesmo tempo trabalho, residência e lazer. Ela 

representa uma conquista da cidade. 

É certo que os processos gentrificadores atribuem ao lugar um novo valor, 

uma nova identidade. Tal perspectiva impulsiona além do incremento da economia 

no lugar o aprimoramento cultural dos indivíduos. Daí a estetização da cena e os 

símbolos atribuírem ao lugar um novo cenário e consequentemente a introdução de 

novos padrões culturais. 

 
O “tudo é cultura” da era que parece ter se inaugurado nos ido de 1960 teria 
pois, se transformando de vez naquilo que venho chamando de culturalismo 
de mercado.De tal forma que a cultura- que nos primórdios na Era Industrial 
se cristalizara como esfera autônoma dos valores antimercado -, ao torna-se 
imagem, quer dizer, representação e sua respectiva interpretação(como sabe 
qualquer gerente de marketing numa sociedade do espetáculo), acabou 
moldando,  de um lado, indivíduos (ou coletividades “imaginadas”) que se 
auto-identificam pelo consumo ostensivo de estilos e lealdade a  todo tipo de 
marca; de outro, o sistema altamente concentrado dos provedores desses 
produtos tão intangíveis quanto fabulosamente lucrativos.Trocado em 
miúdos, esse verdadeiro “poder da identidade”. (ARANTES, 2009, p. 16) 

 

Notadamente acerca desse fato têm-se percebido que a requalificação, não 

só requalifica, mas, sobretudo modifica padrões e hábitos, moldados pelo cenário 
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proposto e delineado sob a égide de um capital que formata os ditames de 

conveniência e de construção social, em seus aspectos diversos. Contudo, é válido 

destacar que a metamorfose do espaço transformado está essencialmente calcada 

nos ditames identitários moldados pela performance da cultura como mola 

propulsora do referido processo. 

 
Assim, os lugares reproduzem o País e o Mundo segundo uma ordem. É 
essa ordem unitária que cria a diversidade, pois as determinações do todo 
se dão de forma diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada lugar. 
Trata-se de uma evolução diacrônica, consagrando mudanças não 
homólogas do valor relativo de cada variável. O desenvolvimento desigual e 
combinado é, pois, uma ordem, cuja inteligência é apenas possível 
mediante o processo de totalização, isto é, o processo de transformação de 
uma totalidade em outra totalidade. (SANTOS, 2008, p. 125). 

 

Com isso, as principais iniciativas de transformação do espaço levam a 

processos gentrificadores. Porém, tais processos só acontecem de fato quando a 

cultura permite a criação de uma nova identidade atribuída a metamorfose do 

espaço construído, requalificado ou revitalizado. 

 
Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, 
toda e qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, 
diz respeito a como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A 
construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 
coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 
cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos 
indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado 
em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 
estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço. (CASTELLS, 
2000, p. 23). 

 

Dessa forma, a cosmopolitização das cidades constitui-se no fator central 

para explicar a produção de um discurso ideológico voltado para explicar a rapidez 

das transformações urbanas e a diversidade de apropriação dos espaços por 

diferentes classes no processo de dinamização especificamente imobiliário. 

Diante do exposto, entende-se que os processos de valorização provocados 

pela abertura de novas ruas, construção de praças, de edifícios e de uma 

conseqüente renovação, tem consolidado pouco a pouco uma evolução urbana 

capaz de modificar o uso e direcionar um sentido diferente aos espaços que foram 

alvo de gentrificação, no sentido da metamorfose do espaço construído como mostra 

a foto 14 e 15. 



98 
 

 

 
Foto 14: Imobiliária no início do eixo de extensão da Avenida João da Escóssia. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

 
Foto 15: Imobiliária no eixo de extensão da Avenida João da Escóssia (próximo a UnP). Crédito: 

Eduardo Mendonça, 2011. 
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Há um aumento de valor – criação de valor –, que é fruto do trabalho 
socialmente necessário dispendido na construção da via e na produção de 
todos os pontos que a ela possam ser contatados – todos os pontos do 
espaço construído. O valor da terra que passa a ser determinado por uma 
via é em geral maior que o da própria via. Como vimos, o valor específico 
do espaço urbano – a localização – não se confundem com o valor das 
estruturas - edifícios, redes ou estradas – que o constituem. (VILLAÇA, 
2001, p. 80) 

 
 

É relevante destacar que a viabilização da implementação de um processo de 

reestruturação no espaço urbano, requer o estabelecimento de alguns elementos 

estruturadores entre os quais vale citar: economia local, espaço público, além de 

manutenção e valorização do patrimônio ambiental e cultural. Estudos mostram que 

várias estratégias recentes Jacobs (2001, p. 21) procuraram atrair atividades 

econômicas em antigas áreas industriais, em terrenos vagos ou até mesmo em 

locais decadentes dos centros urbanos, deram lugar a empreendimentos imobiliários 

de uso misto e reverteram um processo de decadência econômica, num enfoque de 

reformulação capaz de compor melhorias sociais, econômicas, políticas e 

ambientais. 

 
O desenvolvimento sócio-espacial deve ser visto, assim, como um infindável 
processo que busca do justo e do melhor em matéria de instituições e 
relações sociais. Nenhuma instituição, nenhum regime, nenhuma relação 
social será jamais tão sólida que não seja passível de implosão, 
conhecendo a sociedade, assim, “retrocessos” que exigirão o recomeçar em 
bases novas do esforço e da busca pelas instituições justas. (SOUZA, 2008, 
p. 186) 

 

Assim, a gentrificação é fruto dos processos de transformação do capital, o 

qual influencia na aplicação de esforços e investimentos com a finalidade de se 

estabelecer e atingir ideais de crescimento econômico, tendo como foco uma 

localidade centrada no espaço urbano sócio-culturalmente. Haja vista, a estrutura 

social urbana desenvolve-se à luz de alguns questionamentos que relacionam não 

só o crescimento das cidades,mas também as condições ambientais que a mesma 

proporciona.  

 
Observando o Brasil atual, encontramos cidades denominadas como 
médias que tiveram seus papéis ampliados e suas redes de relações se 
tornaram supra-regionais (entendida aqui a pequena região composta pelas 
cidades pequenas que ela polarizava e ainda polariza). Esse tipo de 
redefinição pode ser exemplificado por cidades como Uberlândia (MG), cuja 
força do comércio atacadista expandiu os vetores de suas relações e 
colocou, para este ramo da atividade econômica, esta cidade no centro do 
sistema; Ribeirão Preto (SP), cuja centralidade no que concerne aos 
agronegócios é impar; por Petrolina (PE), em cuja região o desenvolvimento 
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da fruticultura, é a explicação da redefinição e ampliação dos fluxos que 
interligam essa cidade a outras; ou mesmo Barreiras (BA), que há vinte 
anos atrás, nem seria considerada uma cidade média de papéis regionais 
bem definidos. De propósito, os exemplos são de cidades de diferentes 
grandes regiões brasileiras, para se alocar em xeque também as relações 
entre centro e periferia nesta escala. (SPOSITO, In: SPOSITO (org), 2007, 
p. 242). 

 

Frúgoli (2000) mostra que estas transformações têm provocado uma 

significativa mudança nas formas de uso e de usuários dos espaços centrais 

degradados, fazendo com que os assuntos referentes à centralidade ganhem cada 

vez complexidade e vultuosidade. Nesse sentido, vale destacarmos o que se esta 

entendendo por centralidade, podendo concebê-la enquanto espaço de prestígio, o 

qual converge diversos grupos sociais capazes de catalisar uma gama de novos 

serviços, negócios e lojas, os quais estão marjoritariamente voltados para as 

camadas mais abastadas da população. 

 
Com o processo de redefinição da centralidade, há uma modificação na 
estruturação da cidade, que vai alterar a convivência entre as pessoas que 
nela habitam ou a freqüentam. Há uma separação sócio-espacial 
considerável de acordo com o poder aquisitivo, que se mostra decisivo nas 
escolhas das áreas a serem freqüentadas e evidencia a segmentação 
existente no espaço urbano. Essas diferenças se sobressaem quando 
analisadas a partir das novas lógicas da produção do espaço urbano, que 
criam novas áreas centrais e modificam a noção de complementaridade e 
concorrência das diversas áreas do espaço urbano, redefinindo as formas, 
funções e estruturas segundo a ótica da reprodução capitalista. (SILVA In: 
SPOSITO (org), 2006, p. 217). 

 

Essas modificações no eixo urbano têm provocado não só a expansão da 

cidade por meio da abertura de vias, mas tem direcionado a especulação imobiliária 

e a mudança nos fluxos das pessoas num determinado local, conforme Villaça 

(2001). Ou seja, os espaços revitalizados acabam sendo também espaços de 

segregação, já que a dinâmica no local é envolvida por um grupo de pessoas e de 

atividades que segregam. Com isso, numa nova estrutura a crise de valores se faz 

presente em função da desigualdade de renda e do afastamento para as periferias 

daqueles menos favorecidos economicamente.  
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3.2  A dinâmica intra-urbana 
 

 As vias de acesso representam um canal de crescimento e desenvolvimento 

para uma cidade. Pois, são por meio dessas vias e de suas possibilidades que 

permitem à população o deslocamento, o uso e a ocupação do mesmo. É através do 

deslocamento que os fluxos acontecem e que se criam as dinâmicas que provocam 

a consolidação dos espaços e, sobretudo, aliam à construção de dinâmicas sociais e 

econômicas. 

Conforme Maricato (2001), as cidades de médio porte, ou seja, que possuem 

uma população entre 100 e 500 mil habitantes, assim como Mossoró, apresentaram 

uma taxa de crescimento maior do que as das metrópoles nos anos 80 e 90. 

Entretanto, para manter esse crescimento de forma ordenada, se faz necessário a 

adoção de regras e planos, em que tanto o governo como a sociedade civil venham 

contribuir para o fortalecimento dessas ações no espaço intra-urbano das cidades. 

De acordo com Silveira, Lapa e Ribeiro (2007) o espaço intra-urbano é 

formado por uma dinâmica particular, onde se relacionam acessibilidade, mobilidade 

e segregação, sendo considerado heterogêneo nos dois primeiros aspectos.  

No espaço intra-urbano, também  se percebe a presença de duas dimensões 

distintas  e persistentes sendo elas o espaço e os seus percursos, que por sua vez 

influenciam na cultura urbana  e se articulam na dinâmica estrutural e nas práticas 

sóciais urbanas. Outra caracteristica encontrada nas cidades é a segregação 

espacial nos bairros residenciais, se observarmos  conseguimos visualizar que as 

diferentes classes sociais tendem a estarem concentradas em uma mesma área, e 

que se essas forem as de alta renda, esse deslocamento dar-se normalmente no 

mesmo sentido dos eixos de principal acesso.  (SILVEIRA, LAPA E RIBEIRO, 2007) 

 Já Villaça (2001, p. 24) define o espaço intra-urbano como sendo aquele que: 

 
[...] é estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do 
ser humano, seja enquanto portador da mercadoria força de trabalho – 
como no deslocamento casa/ trabalho –, seja enquanto consumidor – 
reprodução da força de trabalho, deslocamento casa – compras, casa – 
lazer, escola, etc. Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder 
estruturador intra-urbano das áreas comerciais e de serviços, a começar 
pelo próprio centro urbano.   
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Foto 16: Avenida Felipe Camarão – Centro – Mossoró. Crédito: Start Pesquisa e Consultoria Técnica 

(2010) 
 

Acerca dessa consideração, é possível entender a estruturação dos centros 

comerciais das cidades médias, tendo em vista que a centralidade a ser 

desenvolvida, só vai ser possível pelo fluxo de pessoas presentes num determinado 

lugar. Posto que, as casas comerciais estarem concentradas muitas vezes numa 

determinada área. Visto que a ida e volta ao lugar permite compreender que além da 

facilidade para o deslocamento uma identidade de como, para e onde ir. 
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Foto 17: Avenida Rio Branco (residências se transformando em comércios após a revitalização da 

área). Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

Quando essas vias de acesso já existem a tendência é o aumento de 

empreendimentos no local, como pode ser visualizado acima no caso de Mossoró na 

foto 16, especificamente nessa faixa do centro da cidade. Mas, em outras situações 

a abertura dessas vias, por meio de ruas e avenidas podem também provocar o 

deslocamento de uma área tida como central para a criação de uma nova área que 

pode ser um centro comercial, ou até mesmo uma nova área residencial, conforme 

pode ser visto na foto 17. 

Em fenômeno também é salientado em estudo realizado em São José do Rio 

Preto-SP, onde é possível perceber que: 

 
Embora essa conexão pudesse, em tese, dar-se a partir de qualquer ponto 
da cidade, as empresas com maiores índices apresentam uma distribuição 
própria, a partir de eixos viários municipais de relevância, ou na confluência 
desses com rodovias que cruzam as cidades. O que pode ser um elemento 
a confirmar nossa impressão de que a mudança no conteúdo dos centros 
tradicionais não se dá apenas porque esse centro se encontra saturado, 
mas também porque procuram espaços exclusivos. A concentração relativa 
demonstra que os maiores índices de densidade informacional das 
empresas, grosso modo, sobrepõem-se aos entroncamentos dos eixos das 
rodovias que compõe a rede viária do entorno das cidades e em seus eixos 
viários principais, como verificamos em São José do Rio Preto-SP 
estudando a densidade informacional das empresas localizadas às margens 
das Rodovias Federal BR 153 e Estadual Washington Luiz (importantes 
rodovias que circundam a cidade) e destas com as Avenidas Juscelino 
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Kubischeck de Oliveira, José Munia e suas depositárias, Avenidas Bady 
Bassit e Alberto Andaló (que compõem os eixos viários principais de São 
José do Rio Preto SP). A existência de dois padrões constantes nas 
empresas comerciais (um de alto índice de densidade informacional e outro 
baixo índice) indica que essas empresas também têm diferenças quanto ao 
padrão de distribuição locacional, com empresas comerciais mais simples e 
menos organizadas num extremo e que, primordialmente ocuparam o centro 
tradicional e áreas menos nobres de expansão comercial. Esse quadro que 
se desenha tem sua tônica na análise qualitativa das informações (índice de 
densidade informacional), mais que na quantitativa (Localização dos usos 
do solo). (WHITACKER, 2007, p. 12). 

 

O papel do eixo viário constituído pelas BRs no entorno das cidades também 

tem tido seu papel de destaque e de contribuição para o desenvolvimento intra-

urbano e dessa forma a expansão urbana com as suas atividades na foto 18 é 

possível identificar esse fato. Pois, essa via de circulação tem sido alvo para atrair 

investidores com áreas mais específicas de atuação, possibilitando também a 

introdução de novas formas de trabalho e moradia. Nesses casos, a consolidação 

dessas localidades com novos bairros tem sido uma realidade e a cidade de 

Mossoró é um exemplo, com a criação de seu trigésimo bairro (ver matéria em 

anexo 1).           

 

      

                 
 
 
 

Foto 18: Vista aérea de parte do Alto da Bela Vista, vendo-se o shopping, o Atacadão e área do 
futuro condomínio Alphaville. 

FONTEhttp://blogultimanoticia.blogspot.com/2011/04/novas-areas-urbanas-comecam-se-
definir.html(junho de 2011). 

http://blogultimanoticia.blogspot.com/2011/04/novas-areas-urbanas-comecam-se-definir.html(junho�
http://blogultimanoticia.blogspot.com/2011/04/novas-areas-urbanas-comecam-se-definir.html(junho�
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Com o crescimento da cidade, tornou-se necessário a expansão de novas 
áreas que absorvam os novos instrumentos urbanos que têm chegado à 
cidade. É assim com a criação do novo bairro, o Alto da Bela Vista, que 
compreende a área que transpassa a BR 304, entre o terminal rodoviário, 
área do Mossoró West Shopping e a continuação do Abolição IV. 
Foi assim também com a extensão da Avenida João da Escóssia, que nos 
últimos cinco anos viu a chegada de centros universitários, shoppings, 
supermercados e condomínios residenciais. Outra avenida também tem 
despertado a atenção naquela mesma região. O prolongamento da Rua Frei 
Miguelinho, ou a já conhecida Avenida Tarcísio Maia, é favorecido pela 
proximidade com os empreendimentos já estabelecidos, o que desvenda 
uma gama de novas oportunidades em comércio e serviços. 
Naquela redondeza já se instalaram empresas e até loteamento, isso 
porque os grandes terrenos ainda não ocupados têm despertado os olhos 
da construção civil. Segundo estimativa dos corretores, a valorização média 
da área é de aproximadamente 50% acima da inflação. Em 2001, por 
exemplo, a inflação foi de 40%, o que representa que alguns imóveis 
chegaram a dobrar de valor. Lotes que antes eram vendidos a 4 mil reais 
agora estão girando em torno de 50 mil reais. 
A valorização da área também representa o sucesso da parceria poder 
público e iniciativa privada. Segundo o secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Mossoró, Nilson Brasil, foram diversos fatores que 
propiciaram o crescimento e a valorização daqueles espaços. "Podemos 
dizer que é a área que mais cresce e se desenvolve em Mossoró. Isso é 
comprovado pela vinda de investidores de diversas partes do país que 
atestam o quão promissora é a cidade", comenta o secretário. 
É justamente devido a essa ascensão e destaque que as novas áreas 
urbanizadas começam a ser definidas. A lei que cria o novo bairro (Alto da 
Bela Vista) já foi encaminhada à Câmara dos Vereadores de Mossoró e 
deve ser votada logo em breve. O projeto foi articulado ainda na gestão de 
Alexandre Lopes, que hoje está à frente da Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial e Ambiental (SEDETEMA) e a cargo da recém-empossada 
gerente de Desenvolvimento Urbanístico, arquiteta Vera Cidley. 
O bairro vai incorporar parte do Nova Bethânia e uma segunda parte do Dix-
sept Rosado. Para ser mais claro, o Alto da Bela Vista vai contemplar a 
região da Universidade Potiguar (UnP), shopping, novos condomínios e 
residenciais que começam a ocupar aquela parte da zona sul da cidade. 
(FONTE: JORNAL DE FATO DE 07 DE ABRIL DE 2011). 

 
 
      A figura 19 mostra no referido eixo de expansão a presença de um importante 

condomínio , que nesse cenário de valorização também mudou  a perspectiva do 

bairro em sua classificação e na sua consolidação enquanto área nobre da cidade. 



106 
 

 
Foto 19: Bairro Alto da Bela Vista no eixo de expansão da Avenida João da Escóssia. (condomínio 

Alphaville). Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

Diante das caracteristicas aqui abordadas, o espaço intra-urbano não recebe 

efeito quase algum ou talvez até nenhum, de transportes de energia e 

comunicações, matérias do espaço regional, logo, a única coisa que lhe influencia é 

o deslocamento do ser humano, de acordo com Villaça (2001). Pois, todos os 

equipamentos de um lugar, por mais bem estruturados que fossem se não houvesse 

deslocamento de pessoas e o estabelecimentos delas por meio da identificação 

neles, não consistiriam um espaço intra-urbano nem tampouco um espaço de fluxos 

no cenário da expansão urbana das cidades médias e também das metrópoles. 

 
Na análise das direções de crescimento urbano já foi abordada a articulação 
entre as espacializações da região e da estrutura intra-urbana. Mostrou-se 
que as direções preferenciais de crescimento são determinadas pela 
inserção regional da metrópole ocorrendo nas direções nas quais são mais 
intensos os fluxos de transporte regional, o que se dá, via de regra, na 
direção da grande metrópole ou região mais próxima (desde que não 
excessivamente longe) da cidade ou metrópole considerada. Acidentes do 
sítio natural podem dificultar ou condicionar essa expansão – como a de 
São Paulo na direção de Campinas, ou de Belo Horizonte para o sudeste. 
(VILLAÇA, 2001, p. 136). 

 

Nesse caso, é perceptível que em algumas cidades essa direção possua uma 

tendência em virtude de suas condições geográficas que podem favorecer o seu 
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crescimento e desenvolvimento. Mas, relevando esse aspecto a direção intra-urbana 

que leva ao crescimento é fundamental para compreendermos a dinâmica de um 

lugar. Pois, é através dela que o fluxo de pessoas é direcionado e orientado para as 

atividades econômicas e sociais. Todavia, não que as atividades econômicas 

venham sobrepor as demais, mas é através delas que agregação de fluxos tem seu 

ponto de partida. 

 

3.2.1 O caso da Avenida Rio Branco 
 

 
Legenda:  
1 - Praça da Criança;  
2 - Estação das Artes;  
3 - Teatro Municipal 
4 - Praça da Convivência. 

Figura 10: Localização da Avenida Rio branco no espaço urbano de Mossoró. 
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Figura 11: Localização e demonstração de empreendimentos na Avenida Rio Branco. 
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Figura 12: Bairros em que a Avenida Rio Branco atravessa em Mossoró, ano de 2011. 
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Em Mossoró/RN, cabe destacar dentre alguns locais já transformados a 

proposta de urbanização da Avenida Rio Branco18, que traduz esta realidade, 

quando ao longo de diferentes bairros, as obras infra-estruturais demonstram uma 

preocupação com o uso e ocupação do espaço frente ao sentido delineado para 

cada um (ver localização na figura 12). A Avenida Rio Branco atravessa quatro 

bairros (Bairro Alto da Conceição, Bairro Lagoa do Mato, Bairro Bom Jardim, Centro) 

da cidade de Mossoró e na sua área mais central, as atividades e os serviços 

oferecidos centram-se nos aspectos culturais e de lazer, haja vista, a existência de 

empreendimentos como Teatro Municipal (Dix Huit Rosado) e um espaço para 

realização de festas públicas (Estação das Artes), caracterizam uma via de 

urbanização, favorecendo o fluxo de pessoas, mas dinamizando uma construção 

social do espaço público por meio de um corredor cultural19

                                                 
18 Os investimentos em infraestrutura se somaram à política de atração dos investidores para que a 
obra de cimento ganhasse vida com serviços e pessoas. Com todos seus contornos definidos nascia 
o corredor cultural de Mossoró. Cerca de dois quilômetros de extensão ao longo da avenida Rio 
Branco com praças e prédios públicos todos sintonizados com espaços de apresentações culturais, 
gastronomia e lazer.Todos os finais de semana uma programação cultural diversificada envolve 
apresentações teatrais, recitais, musicais, feirinhas de artesanato, shows populares, lançamentos de 
livros , de discos, entre muitos outros, integram  este elenco de atrações que dão um clima 
permanente de festa e alegria às milhares de pessoas que freqüentam o corredor. Hoje o cenário da 
avenida Rio Branco, desde o Bairro Santo Antônio até o Bairro Alto da Conceição é completamente 
diferente  de alguns anos estima-se que  nos finais de semana cerca de 15 mil pessoas freqüentem 
as praças e monumentos do corredor cultural. De quinta a domingo em todos os espaços do corredor 
sempre tem algum evento acontecendo, garantindo ao público visitante o entretenimento e a 
diversidade. (Disponível em 

, conforme mostram as 

fotos 20, 21 e 22. 

www.tribunadonorte.com.br acesso em 23 de setembro de 2011, matéria 
publicada em 24 de abril de 2010. 
19 A compreensão da construção do corredor cultural de Mossoró perpassa por dois momentos 
distintos: o primeiro durante o mandato de Jerônimo Dix-Huit Rosado (1983/88) que teve seus 
primeiros passos nas comemorações alusivas ao centenário da abolição; e o segundo a partir do 
segundo mandato de Rosalba Ciarline Rosado (1997/2000) com uma nova leitura de objetivos e 
metas. Durante o ano de 1983, no mês de setembro, Mossoró se encontrava em festa, pois 
comemorava o primeiro centenário da abolição dos escravos. Nessa ocasião, o então prefeito, 
Jerônimo Dix-Huit Rosado, tratou de colocar em prática uma ideia de João Batista Cascudo 
Rodrigues (membro do Instituto Cultural do Oeste Potiguar - ICOPE) que era a construção de um 
corredor cultural em Mossoró, ideia que surgiu por ocasião de uma viagem do mesmo ao Rio de 
Janeiro, quando conheceu o corredor cultural daquele município.  
No caso desse primeiro projeto do Corredor Cultural de Mossoró, os equipamentos já existiam, 
apenas teriam de ser selecionados e revitalizados. A seleção aconteceu sem nenhuma cerimônia 
nem divulgações, como um ofício de rotina do poder municipal, apenas obedecendo ao critério de 
estar ligada diretamente aos fatos históricos da cidade, dando ênfase constante aos ideais 
obsessivos de liberdade e resistência, esse fato fez de Mossoró a “primeira cidade a tomar tal 
iniciativa depois do Rio de Janeiro”. (BARBOSA, 2007, p. 26). 
 
 
 

http://www.tribunadonorte.com.br/�
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Foto 20: Estação das Artes (antiga sede administrativa da RFFSA). Crédito: Eduardo Mendonça, 

2011. 
 

 
Foto 21: Vista lateral da Estação das Artes (espaço utilizado para eventos públicos). Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
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Sabe se que, as ações atribuem ao lugar sentidos de pertencimento, e que  

as espacialidades incidem igualmente na construção dos sentidos, locais onde as 

diferenças se publicizam e se constroem a partir de novas visões e de ideologias. 

Desse modo, o espaço público pode ser entendido conforme as interfaces que 

relacionam a esfera pública e o espaço urbano. Já que, a dimensão socioespacial da 

vida urbana, caracteriza-se crucialmente pelas ações e pelos valores delineados a 

certos espaços da cidade e são por eles influenciados, como mostra a figura 22. 

 

 
Foto 22: Evento no espaço do Memorial da Resistência. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 
Mas as condições e o modo específico de ocorrência dessa materialização 
espacial tem todo tipo de conseqüências. A acumulação do capital fundada 
no livre mercado, em sua incidência sobre um variegado terreno geográfico 
de dotações de recursos, histórias culturais, possibilidades de comunicação, 
quantidades e qualidades de trabalho (terreno geográfico que é cada vez 
mais um produto diferenciado de investimento de capital humano e 
ambientes construídos), produz ao mesmo tempo a intensificação do 
desenvolvimento geográfico desigual em termos de padrão e de 
perspectivas de vida. (HARVEY, 2004, p. 233). 

 

Com isso, percebe-se que os padrões de desenvolvimento dos espaços 

diferem entre si, haja vista, os condicionantes para tal desenvolvimento coordenam 

um conjunto de esforços que vão se materializando, a priori, nos espaços em que as 

condições socioeconômicas apresentam melhor singularidade como é o caso de 
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Mossoró. Isto é, onde há infra-estrutura e promove uma maior interação e um 

conjunto de sentidos mais cristalizados, a partir da espacialização e do seu uso, 

fazendo menção a Avenida Rio Branco. 

 

 
Foto 23: Presença de prédios verticalizados na área de urbanização da Avenida Rio Branco. Crédito: 

Eduardo Mendonça, 2011. 
 

A revitalização do espaço público, de um modo geral está aliada ao uso dos 

mesmos, nessa perspectiva a gentrificação pode ser pensada como forma de 

inclusão social, promoção da cidadania, assim como um reforço das identidades 

locais. Visto que, as políticas urbanas de revitalização dos espaços concentram 

interesses públicos, como também do capital imobiliário, ilustrado nesse caso pela 

foto 23. Pois, nos casos da revitalização urbana, deve-se dar destaque a produção 

de novos cenários, ou novas paisagens, apresentando-se enquanto uma articulação 

específica entre a recuperação das antigas edificações, assim como da construção 

de novas edificações podendo ser vista na foto 24.  
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Foto 24: Presença de antigas e novas construções na Avenida Rio Branco. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

Particularizando-se o caso para a referida Avenida, a revitalização do seu 

espaço possui como proposta ocupar o espaço de uma ferrovia desativada, com um 

corredor cultural. O projeto, já realizado, compreende um conjunto de praças com 

usos e funções diferentes dando-se destaque para: Um museu histórico que retrata 

a  história do cangaceiro Lampião; uma praça com parque temático (Disney) infantil; 

um espaço para eventos; uma praça de esportes e um espaço(antiga sede 

administrativa da ferrovia), que abriga o museu do petróleo e um auditório para 

eventos, além do aproveitamento da via que antes passava os trilhos na área da 

antiga sede administrativa para realizar festas e eventos públicos. 

Uma melhor descrição dos equipamentos pode ser vista abaixo e ilustrada 

nas fotos 25, 26 e 27: 
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Equipamentos Descrição 

Estação das Artes Elizeu 
Ventania 

Prédio onde acontece a maioria das festas e eventos da cidade 
de Mossoró. 

Teatro Municipal Dix-Huit 
Rosado 

Tem capacidade de acomodação para um público de 740 
pessoas (600 cadeiras, além de 68 nos camarotes, 64 nas 
galerias e 08 para portadores de deficiência física), numa área 
construída de 2.570 m2, sendo a área coberta de 2.179m2. 
Tipos de eventos: teatro dramático; teatro de comédias; recitais 
musicais, literários e dancistas; danças folclóricas; balé clássico 
e contemporâneo; conferências e assembléias. 

Parque da Criança 

O parque ocupa uma área de 4,7 00m2 e é composto por 
estruturas estilizadas de acordo com personagens do universo 
infantil: 
• Castelo da Cinderela; 
• Casa de João e Maria; 
• Casa da Branca de Neve e os sete anões; 
• Navio pirata do Peter Pan; 
• Casa na árvore; 
• Casa dos Flinstones;  
• Playground da Turma da Mônica. 

Memorial da Resistência 

Monumento inaugurado no dia 04 de junho de 2008 em 
homenagem aos heróis da resistência. O objetivo desse 
espaço é o visitante fazer uma viagem no tempo e conhecer 
Mossoró no ano de 1927. O Memorial mostra os aspectos 
econômicos, sociais e culturais do município daquela época. 

Praça de Convivência Com 6.628,53 m2, a área de lazer possui tapiocaria, sorveterias, 
pastelaria, bares e restaurantes.  

Praça de Esportes 

Possui uma área de 7.717,07 m2 e uma estrutura de: 
• Quadra de voleibol; 
• Quadra de futebol de salão; 
• Quadra de tênis; 
• Quadra de basquete; 
• Equipamentos de ginástica. 

Praça de Eventos Possui uma área de 4.963 m2 com estrutura para a realização 
de shows e eventos. 

- Descrição dos equipamentos integrantes do Corredor Cultural de MossoFonte: Prefeitura Municipal 
de Mossoró; Gerência Executiva do Turismo, Indústria e Comércio de Mossoró.  Adaptado de Edilma 
Barbosa (2007).             

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3�
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Foto 25: Parque da Criança, A Disneylândia Mossoroense. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 

 
Foto 26: Praça da convivência, espaço gastronômico diversificado, Crédito: Eduardo Mendonça, 

2011. 
 
Com isso, 

 
O espaço percebido está relacionado diretamente aos objetos e aos 
fenômenos imediatos, carecendo de elaborações simbólicas de cunho 
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complexo. E o campo dos perceptos, embora haja, já aí, o início da 
incorporação dos objetos e dos fenômenos às estruturas cognitivas. O 
espaço concebido é símbolo que carece de perceptos, que busca se 
incorporar às estruturas cognitivas sem a legitimação das práticas espaciais 
cotidianas, influenciando, porém diretamente nos espaços de representação 
(SERPA, 2007, p. 174). 

 

Dessa forma, é válido pensar que a questão que envolve os processos de 

revitalização dos espaços, por meio da requalificação20 envolve questões amplas a 

serem discutidas, mediante a transformação de um lugar que modifica, sobretudo, o 

seu uso e ocupação a partir dos sentidos e das ações neles desenvolvidas. 
 

Em geral os lugares, objetos dos processos de revitalização, eram, tempos 
atrás, possuidores de centralidade nas suas respectivas cidades. Em 
decorrências das diversas mudanças no planejamento, nas políticas 
urbanas e nos interesses do capital imobiliário, esses centros tradicionais 
foram perdendo a característica de centralidade para outras áreas, 
resultando em degradação desses espaços (BOTELHO, 2005, p. 54). 
 

 
Foto 27: Espaço para visitação, eixo do museu a céu aberto no Memorial da Resistência. Crédito: 

Eduardo Mendonça, 2011. 
                                                 
20 As experiências recentes que exemplificam essa tendência são muito diversas e possuem, 
evidentemente, suas próprias singularidades. Diferentes localidades, integram essa perspectiva 
orientada pelo (e para) o mercado, combinando intervenção no patrimônio, requalificação dos usos da 
cidade e melhoria da infra-estrutura urbana. Essas políticas urbanas têm dividido opiniões e 
recolocado o debate sobre patrimônio cultural em torno de temas caros às ciências sociais, tais como 
identidade, cidadania, memória e democracia cultural. São estes alguns conceitos que perpassam o 
debate sobre as cidades históricas, divididas entre a suposta autenticidade da tradição e a 
espetacularização de suas fachadas de consumo visual. (LEITE, 2004, p. 20). 
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Nesses moldes, alguns locais que antes foram cenários de um espaço de 

atuação numa determinada atividade podem, posteriormente dar espaço para 

transformações advindas de uma política urbana, calcada no viés da revitalização e 

da requalificação dos lugares (VALÉRY, 2009). Tais propostas promovem sólidas 

mudanças no convívio e na vida em comunidade, alterando os fluxos e a dinâmica 

sócio-espacial das esferas política, econômica, social e ambiental.  

 
Em Mossoró [...] as festas vêm sendo apropriadas como uma das formas de 
demarcação de     identidade local. Nesta cidade, algumas festas vêm 
sendo (re)inventadas e a tradição juntamente com as referências de 
coragem e liberdade, vêm sendo agregada como elemento diferenciador 
das demais cidades. Esse processo vem sendo acompanhado não 
raramente pelo processo de espetacularização. (AMARAL, 2005, p. 4). 

 

Em Mossoró, essa perspectiva não foi diferente, já que a Avenida Rio Branco 

outrora representou um centro comercial, com atividades industriais: o trajeto da 

ferrovia permeou o desenvolvimento de bairros no entorno da mesma e serviu para 

centralizar a partir de sua função social um espaço de fluxos e dinâmicas, capazes 

de nortear um conjunto de processos que deram origem a um espaço que na 

atualidade, engloba um conjunto de usos públicos com fins culturais e turísticos 

mudando nessa óptica, seu uso e sua ocupação, como mostra as fotos 28 e 29. 
 

 
Foto 28: Show na Praça da Convivência. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
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Para uma compreensão do sentido dos fenômenos considerados nesse 
contexto como signos da revalorização dos espaços centrais, é importante 
situar as dinâmicas globais em relação à evolução dos diferentes 
subespaços centrais (centros administrativos e políticos, centro comercial 
valorizado, centro comercial popular, bairros) e assinalar que uma grande 
parte dos signos mobilizados para atestar uma (re) valorização e um (re) 
investimento, assim como uma parte importante da ação do poder público, 
se referem a espaços que nunca foram realmente desvalorizados 
(ZACHARIASSEN, Coord., 2006, p. 199) 

 
 
 

 
Foto 29: As imagens dos cangaceiros de Lampião, exposição que mostra a céu aberto seu bando. 

Créditos: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

 

Os processos de renovação são permeados por uma valorização simbólica de 

determinado espaço da cidade, à luz das vias de gentrificação representadas pelas 

intervenções públicas e pela dinâmica habitacional existente no processo.                   

Os vetores de crescimento promoveram no espaço urbano uma modificação 

no padrão de vida, bem como a melhoria e consolidação de alguns bairros já 

existentes, principalmente os populares como: Alto da Conceição, Bairro Lagoa do 

Mato e Bairro Bom Jardim. Desse modo, provocaram e estabeleceram um novo 

acesso aos equipamentos comerciais: em Mossoró, na área de urbanização da 

Avenida Rio Branco, a abertura de vias promoveu aos bairros que a mesma 

pertence uma renovação (ver foto 30) junto a chegada de recentes construções(ver 
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foto 31), além de valorizar as glebas vazias como espaços centrais aptos a 

implantação de importantes empreendimentos.  

 

 
Foto 30: Bairro alto da Conceição no eixo da Avenida Rio Branco, residências, atualmente são 

comércios. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

Compreende-se que conceitualmente a gentrificação aparece como uma via 

condicionante, não sendo, contudo, responsável por todas as mudanças estruturais. 

Pois, a gentrificação aparece como um processo que não possui uma única 

definição, mas que representa uma transformação de um dado local, em função das 

modificações infra-estruturais do espaço construído. 

 
O desenvolvimento imobiliário urbano – a gentrificação em sentido amplo – 
tornou-se agora um motor central da expansão econômica da cidade, um 
setor central da economia urbana. Os projetos imobiliários se tornam a peça 
central da economia produtiva da cidade, um fim em si, justificado pela 
criação de empregos pela geração de impostos, pelo desenvolvimento do 
turismo e pela construção de grandes complexos culturais 
(ZACHARIASSEN, Coord. 2006, p. 100). 
 
 

A organização econômica provoca um novo regime de acumulação e 

conseqüentemente a emergência de outro modo de vida urbano, em função das 

atividades desenvolvidas a produção e o consumo. Tal transformação exprime 
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novos meios de individualização da vida social e cultural, bem como, a revalorização 

dos espaços públicos. 

 

 
Foto 31: Presença de condomínios residenciais na Avenida Rio Branco. Crédito: Eduardo Mendonça, 

2011. 
 

De acordo com Leite (2002, p. 63), “A reativação pura e simples dos usos 

cotidianos de um dado espaço urbano, não é por sua vez, característica suficiente 

para denominar um determinado espaço urbano como um espaço público”. A 

construção da publicização de um espaço público ocorre com a produção e 

reprodução do espaço, isto é, a mesma acontece por meio dos fluxos e das 

dinâmicas e, sobretudo, pelo sentido denominado às ações num determinado local. 

Segundo Villaça (2001) se existe uma relação entre o espaço e o social, deve 

haver efeitos do espaço sobre o social. No entanto, isso não representa uma 

autonomia do espaço frente ao seu fetichismo. A realidade do urbanismo prova 

modificações nas relações de produção, sem ser suficiente para transformá-las. 

Posto que, o urbanismo torna-se uma força de produção, como a ciência.  
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Foto 32: Teatro Municipal Dix Huit Rosado na Avenida Rio Branco. Crédito: Eduardo Mendonça, 

2011. 
 
  
Nesse sentido, a realização de eventos21

                                                 
21 Todas as festas incorporam em o discurso da tradição cultural e da identidade local e regional e, 
através de diferentes manifestações, tal como a tetralização de fatos históricos, buscam reconstruir 
uma nova identidade e um novo imaginário social sobre a própria cidade, com objetivos mercantis. 
Pretende-se atingir não só o mercado local, mas também regional. E isso já vem ocorrendo, uma vez 
que se observa um crescimento tanto no número de visitantes, quanto no volume de negócios 
realizados. (ELIAS, PEQUENO, 2010, p. 244) 

 (Mossoró Cidade Junina; Cortejo da 

Liberdade; Apresentação teatral Chuva de Bala no País de Mossoró) num 

determinado espaço público, fazendo menção a Avenida Rio Branco em 

Mossoró/RN, expressam o efeito das reações de produção sobre as relações sociais 

num espaço público (ver foto 32). A valorização do lugar se dá, não somente pela 

infra-estrutura existente, mas pela valorização do uso e do sentido atribuído 

enquanto eixo de articulação entre pessoas e espaço geográfico construído. 

 
Entretanto, para esclarecer a questão, já ajuda bastante se essa vinculação 
se limitar apenas aos vínculos de natureza tipicamente intra-urbana. Dentre 
esses vínculos devem ser destacados os deslocamentos espaciais de 
pessoas, já que são eles que caracterizam o espaço intra-urbano em 
oposição ao deslocamento de cargas. Por outro lado, dentre os 
deslocamentos de pessoas devem ser destacadas os desdobramentos 
rotineiros, sistemáticos, diários ou quase diários, como aqueles entre 
residência e local de trabalho ou entre residência e escola. (VILLAÇA, 2001, 
p. 51). 
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Para Ferreira e Marques (2000) e Valéry (2009), discorrer sobre espaço 

público é também considerar o desenvolvimento de nova sociabilidade sociedades, 

já que, o mesmo envolve a partir de sua reconstrução, revitalização, a reabilitação 

de um processo de publicização associado à estetização da vida em consonância 

com a vivência que relaciona o espaço e o tempo, conforme pode ser visto na foto 

33. 

 

 
Foto 33: Evento Mossoró cidade junina na Estação das Artes. Créditos: PMM, 2008. 

 
No período contemporâneo, o “o consumo cultural” parece ser o novo 
paradigma para o desenvolvimento urbano. As cidades são reinventadas a 
partir da reutilização das formas do passado, gerando uma urbanidade que 
se baseia, sobretudo, no consumo e na proliferação (desigual) de 
equipamentos culturais. Nasce a cidade da “festa-mercadoria”. Essa nova 
(velha cidade folcloriza e industrializa a história e a tradição dos lugares, 
roubando-lhes alma. É a cidade das requalificações e revitalizações 
urbanas, a cidade que busca vantagens comparativas no mercado 
globalizado das imagens turísticas e dos lugares – espetáculo. (SERPA, 
2007, p. 105). 

 

Partindo desse referencial, o estudo da gentrificação e de sua relação com a 

mudança no uso e no sentido do espaço público, consiste numa análise dos reais 
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interesses nas transformações dessas áreas, e, sobretudo  do nível de interesse do 

âmbito privado22

Conclui-se a priori, dessa forma que o espaço assumiu um sentido relevante 

sob a óptica da gentrificação, pois, as propostas idealizadas junto ao seu projeto de 

urbanização tem estabelecido os novos parâmetros da relação capital e trabalho 

promovendo a construção de novos espaços sociais, requalificando e revitalizando, 

incorporando ao local novas construções, incentivando a uma dinâmica de 

atividades capaz de modificar os costumes

 para formar parceria, a fim de modificar a paisagem.  

23 e uma identidade antes vista, 

associada a presença de residências que serviam para acomodar os trabalhadores 

da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA)  e hoje deram lugar a 

empreendimentos que caracterizam um corredor cultural na cidade. Desse modo, se 

a gentrificação é delineada pela formação de uma identidade formatada pelos 

padrões culturais introduzidos nas mudanças, pode se afirmar que a Avenida Rio 

Branco24

 

 passou por um processo gentrificador em sua essência. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 A participação do setor privado no gerenciamento das políticas de patrimônio envolve uma 
complexa alteração do patrimônio, de “bem simbólico” para “mercadoria cultural”. O processo implica 
formas de interação baseadas no consumo e pressupõe, em primeiro lugar, uma operacionalização 
das formas de preservação a partir das necessidades do mercado. Na prática, isso significa uma 
seleção de bens que sobe potencialmente possam corresponder às expectativas de retorno financeiro 
dos altos investimentos privados. Sob  essa ótica , é bem  possível que a escolha dê menos atenção 
aos significados propriamente históricos e arquitetônico de bens , em função de uma maior 
racionalidade econômica dos investimentos. (LEITE, 2004, p. 73)               
23 Supõe-se, nesta mesma lógica, a possibilidade de uma memória e de patrimônios culturais “ 
autênticos”, uma” identidade autêntica” brasileira sendo descaracterizada pela “ revitalização” 
associada a cultura de massa, pela lógica do consumo nas atividades de entretenimento e de turismo 
nos centros históricos. Porém, não se pode pensar no processo de remomorização como sendo 
estático, “a tradição nunca é mantida integralmente” e não existe uma identidade autêntica, mas uma 
pluralidade de identidades construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos 
históricos. (SCOCUGLIA, 2006, p. 5) 
24 Há alguns anos a parte central da Avenida Rio Branco em Mossoró era uma área quase deserta. 
No período noturno, os transeuntes evitavam o local devido à fama de abrigar marginais e 
consumidores de drogas. Foi então que a Prefeitura de Mossoró resolveu dar uma nova vida ao 
trecho. O projeto era ousado: transformar a escuridão num dos pedaços mais iluminados da cidade e 
transformar o deserto em área de concentração de pessoas. (Disponível em 
www.tribunadonorte.com.br acesso em 23 de setembro de 2011, matéria publicada em 24 de abril de 
2010.  

http://www.tribunadonorte.com.br/�
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3.2.2 O caso da Avenida João da Escóssia 
 

 
Legenda:   
1 – Condominio Residencial   Alfa Ville 

2 - Mossoró West-Shopping 

3 - Hipermercado Atacadão 

4 – UnP- Universidade Potiguar 

5 - Restaurante Pits-Burg 

6 – Restaurante- Lanchonete Xerifes 

7 - Estádio de Futebol Nogueirão   

Figura 13: localização espacial da Avenida João da Escóssia em Mossoró. 
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Figura 14: Visão área da Avenida  João da Escóssia. Fonte: Google Maps julho de 2011. 
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Figura 15: Demonstração espacial da Avenida João da Escóssia, 2011. 
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Figura 16: Avenida João da Escóssia e sua espacialização por bairros, 2011 
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 A Avenida João da Escóssia25

                                                 
25 Ver comentário da Prefeita Fafá Rosado sobre as obras estrutrurantes que a cidade recebeu, Fafá 
cita o investimento que o município fez nas duplicações e prolongamentos de avenidas. “Um exemplo 
foi o prolongamento da Avenida João da Escóssia que fizemos, e quatro anos depois, o que antes era 
só matagal hoje é um dos espaços mais valorizados de Mossoró”. Disponível em 

 consiste atualmente em um dos locais de 

destaque nessa fase de metamorfose urbana em Mossoró/RN. A referida Avenida 

situa-se num eixo considerado área nobre da cidade, sua extensão atravessa os 

seguintes bairros: Centro, Doze Anos e Nova Betânia. A presença de 

empreendimentos como um Shopping Center (Mossoró West Shopping) e uma 

Universidade Privada (UnP-Universidade Potiguar), tem influenciado na dinâmica 

local (ver figura 15 e 16). Tal eixo de transformação é hoje para Mossoró uma 

referência.  

 
A chegada do empreendimento já vem provocando mudanças na 
sociabilidade local e regional. Poderíamos citar, por exemplo, o horário de 
fechamento do comércio de rua, para às 22 h, assim como passou a ser 
possível também aos sábados à tarde e aos domingos. O incremento da 
alimentação fora de casa é outro exemplo importante, com a implantação da 
praça de alimentação, contendo diversas opções de fast food, a maior parte 
de capital local ou regional. Na praça de alimentação, que conta com o 
serviço de internet sem fio, encontram-se lojas das redes Bebelu, 
Pastelândia, PittsBurg, Kibon, entre outras. Outro atrativo inerente ao lazer 
de grande impacto nos hábitos culturais é a instalação de salas de cinema 
que, quando passarem a funcionar, serão em número de cinco. O shopping 
conta também com um parque infantil de diversões. (ELIAS, PEQUENO, 
2010, p. 231). 

 

Já que, a valorização e a especulação imobiliária do local tem contribuído na 

formação de uma nova centralidade. Parafraseando Arantes (2009, p. 14), o que, 

aliás, não deveria surpreender, pois o seu cenário de origem vem a ser o do 

movimento de volta à cidade, no mais das vezes dando origem aos conhecidos 

processos de gentrification (ou “revitalização urbana”, conforme preferem falar seus 

promotores), em grande parte desencadeados pelo reencontro glamoroso entre 

Cultura (urbana ou não) e Capital, que pode ser visualizado na foto 34 e 35. 

www.tribunadonorte.com.br, matéria publicada em 03 de setembro de 2011. 

http://www.tribunadonorte.com.br/�
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Foto 34: Campus da UnP, no eixo de expansão da Avenida João da Escóssia. 

 

 
Foto 35: Eixo da Avenida entre a UnP e Mossoró West Shoping. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

                       
 

As dinâmicas introduzidas nesse local, são frutos da extensão da Avenida 

permeada pela construção, do Shopping. É válido ressaltar, que anterior à chegada 
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desse empreendimento, nessa área, o que existia era um conjunto de lotes (terras 

de propriedade privada), com baixo valor para à aquisição. O investimento realizado 

pela iniciativa privada, com a construção do Shopping, motivou a expansão da via de 

acesso ao mesmo, estendendo-se atualmente numa área ainda maior. Pois, a 

presença do mesmo articulou fluxos e desempenhou um papel fundamental para o 

estabelecimento de um outro empreendimento de grande valor nesse espaço: A 

UnP (Universidade Potiguar). 
 

As elites abandonaram o centro, deslocando-se para áreas de serviço e 
comércio mais definidos e especializados, mas,nem por isso, ele está 
abandonado.Esse processo foi, aliás, criticamente estudado por Flávio 
Villaça (2001), mostrando como as elites brasileiras utilizam as estratégias 
de qualificação, requalificação e obsolescência constante dos espaços das 
cidades, desde as franjas marítimas aos pitorescos lugares históricos. 
(FERREIRA E MARQUES, 2000, p. 03). 

 

A UnP, permitiu ao local uma perspectiva diferenciada e juntamente com o 

Mossoró West Shopping uma valorização econômica do espaço, através da 

expansão  da via e da  chegada de outros empreendimentos. Dessa forma, há 

amplo processo de valorização fundiária com a construção de condomínios fechados 

nesse local e nas glebas vizinhas, antes vazias (ver foto 36). Hoje tornou-se espaço 

de disputa e de valorização pelo enobrecimento da área. Assim, o impacto social e 

econômico desse local para Mossoró é perceptível norteando a formação de uma 

centralidade alicerçada nos fluxos das dinâmicas sócio-espaciais existentes por 

parte dos agentes desse processo. 
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Foto 36: Gleba vazia, foco de especulação imobiliária na Avenida João da Escóssia. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

Com isso, 

 
Essa centralidade também não se define apenas no nível intra-urbano, mas 
na articulação de diferentes níveis e escalas, sobretudo quando se restringe 
a elaboração do modelo teórico à concepção de hierarquia urbana 
tradicional, mas sim compreende a constituição de redes num padrão não 
necessariamente concêntrico e que possui articulações definidas por fluxos. 
Portanto, não apenas a definição da centralidade no tecido urbano se dá 
pelos fluxos e é dinâmica, mas também a centralidade pensada em escala 
da rede, ambas podendo, conforme características e tempos, sobreporem-
se. (WHITACKER, 2007, p. 3) 
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Foto 37: Fachada de condomínio residencial de luxo na Avenida João da Escóssia. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
         

Daí a justificativa para o alto valor dos lotes de condomínios residenciais26

                                                 
26 A compreensão das desigualdades sócio-habitacionais em Mossoró torna-se mais clara quando se 
busca identificar as áreas nas quais tem havido maiores investimentos do setor imobiliário formal. 
Ainda que as empresas atuantes no setor imobiliário sejam pouco numerosas e recentemente 
instaladas, inclusive havendo espaço para a chegada de empreendimentos do setor provenientes de 
Fortaleza (CE), Natal (RN) e João Pessoa (PB), é perceptível o dinamismo desse setor na cidade, 
notadamente pela concentração de empreendimentos a oeste do centro tradicional em direção à nova 
centralidade que está se formando, onde já estão o Shopping center, o hipermercado de capital 
multinacional, a universidade privada e alguns loteamentos fechados, dentre os quais recém lançado 
Alphaville Mossoró, integrante da famosa rede de empreendimentos imobiliários de São Paulo. 
(ELIAS, PEQUENO, 2010, p. 249). 

 do 

local, como poder ser visto na foto 37. O caráter seletivo, decorre do atendimento 

das necessidades de moradia das classes mais abastardas e do enobrecimento da 

área por parte de empreendimentos de grande porte além do alto valor de 

representação econômica e social para a cidade, sobretudo. Com isso, as 

metamorfoses do espaço construído manifestam a articulação, não só com a cidade, 

mas com a circunvizinhança que visita o local e que investe. Os agentes dessa 

transformação possuem um perfil associado aos condicionantes que motivam o 

investimento no local, contribuindo desse modo, para atrair novos investidores e 

agentes formadores dessa centralidade. Mas, 
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Embora se saiba que as cidades modernas sempre estiveram associadas à 
divisão social do trabalho e á acumulação capitalista, que a exploração da 
propriedade do solo não seja um fato novo, e que haja – como mostrou à 
exaustão Lefèbvre e depois toda a geografia humana recente- uma relação 
direta entre a configuração espacial urbana e a produção reprodução do 
capital, como estamos vendo, há algo de novo a registrar nessa fase do 
capitalismo em que as cidades passaram elas mesmas a serem geridas e 
consumidas como mercadorias. (ARANTES, 2009, p. 2). 

 
 

 
Foto 38: Vista geral do Mossoró West Shoping. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 

Fato este que pode ser percebido na referida Avenida, em que o solo passou 

a ser valorizado em função de empreendimentos de grande porte instalados no lugar 

(ver foto 38), enquanto a perspectiva de comercialização cresce a medida que tais 

investimentos possibilitam uma aproximação ainda maior da classe média e alta no 

local com alto potencial consumidor. Contudo a valorização do lugar também pode 

ser atribuída a um conjunto de dinâmicas produzidas pelo alto fluxo de pessoas 

diariamente, já que particularmente nesta Universidade Privada situada na mesma, 

circulam em média 5000 (cinco mil alunos). O Shopping atende a esta demanda e, 

sobretudo é referência na região atraindo pessoas de vários municípios que se 

localizam até 100 Km (cem quilômetros da cidade), além  disso há um 

supermercado de grande porte com vendas a varejo e  atacado possibilitando uma 

descentralização das atividades comerciais tradicionalmente concentradas no  

centro da cidade.                             
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Foto 39: Hipermercado Atacadão. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 
É útil considerar o sentido dessa mudança por uma variedade de razões. 
Para começar, o ambiente construído constitui um elemento de um 
complexo de experiência urbana que há muito é um cadinho vital para se 
forjarem novas sensibilidades culturais. A aparência de uma cidade e o 
modo como os seus espaços se organizam formam uma base material a 
partir da qual é possível pensar, avaliar e realizar uma gama de possíveis 
sensações e práticas sociais. (HARVEY, 2007, p. 69). 

 

Desse modo, as pressões competitivas norteadas pela lógica globalizante da 

economia influenciam este eixo de crescimento na cidade, pois a mobilização 

presente no processo determina as configurações existentes no lugar, trazendo á 

tona uma rotina, que muda o perfil e o comportamento dos usuários e consumidores, 

além dos valores e da tradição. O alicerce dessa mudança pode também ser 

compreendido à luz de uma nova concepção de produção e de consumo, calcada na 

perspectiva modernizante dos padrões de morar e também de consumir como 

mostra a foto 40. 
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Foto 40: Imagens de outdors na Avenida João da Escóssia, mostrando a mudança do morar e na 

dinâmica da vida cotidiana. Créditos: Eduardo Mendonça, 2011. 
        

Consequentemente, 

 
 Aí o embrião de uma mudança emblemática; à medida que a cultura 
passava a ser o principal negócio das cidades em vias de gentrificação, 
ficava cada vez mais evidente para os agentes envolvidos na operação que 
era ela, a cultura, um dos mais poderosos meios de controle urbano no atual 
momento de reestruturação da dominação mundial. (ARANTES, 2009, p. 
33). 
 
 

 É nesse contexto, que a identidade vai sendo produzida e a cultura vai 

proporcionando tais mudanças27

                                                 
27 Novamente uma sociedade com duas velocidades, portanto. Dizer (a melhor boa vontade do 
mundo), que justamente a ambição estratégica dos novos Grandes Projetos Urbanos é promover a 
“articulação” entre vanguarda e retaguarda (por solidariedade ética... cívica...) é ignorar que na 
verdade esses dois pólos – desde sempre “articulados”- são, tanto quanto as tão decantadas 
centralidades que pretendem estar induzindo, a expressão material e simbólica da concentração 
espacial de poder e riqueza exigida precisamente pelo comando das cadeias produtivas mundiais. 
(ARANTES, 2009, p. 70). 

. Já que, pode se tomar como base a freqüência ao 

Shopping um elemento constitutivo dessa mudança, em que há uma preferência e 

um público, o qual, é selecionado por causa das vias de acesso e do poder 

aquisitivo necessário à aquisição de mercadorias. Assim, como serve de analogia o 

quantitativo de alunos que freqüentam à Universidade Privada neste eixo da  
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avenida estudada, tendo em vista que apesar dos recentes incentivos para permitir o 

acesso ao ensino superior, os mesmos ainda não são suficientes para que esse 

acesso represente democraticamente o uso desse espaço. 

 
A curto prazo, uma transição de mecanismos planejados para mecanismos 
de mercado pode combinar temporariamente usos distintos em 
interessantes configurações, mas a velocidade da gentrificação e  a 
monotonia do resultado sugerem que, em muitos casos, o curto prazo é na 
verdade bem curto. A alocação de mercado e de terra de aluguel dessa 
espécie já enquadrou muitas paisagens urbanas em novos padrões de 
conformidade. O populismo do livre mercado, por exemplo, encerra as 
classes médias nos espaços fechados e protegidos dos shoppings e átrios, 
mas nada faz pelos pobres, exceto ejetá-los para uma nova e bem 
tenebrosa paisagem pós-moderna de falta de habitação. (HARVEY, 2007, p. 
79). 
 
 

 
Foto 41: A presença marcante de condomínios verticais em todo o eixo da avenida João da Escóssia, 

Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

É possível perceber a construção de um lugar voltado para atender as 

demandas habitacionais das classes sociais, média e alta, vem provocando nessa 

perspectiva um crescimento da cidade, mas que, sobretudo segrega e exclui (ver 

foto 41 e 42). Por isso, os padrões dominantes de desenvolvimento das cidades nos 

dias atuais continuam segundo uma lógica modulada pelo capitalismo e pelas 

nuances da classe que demanda o processo de metamorfose acumulando lucros, a 

partir de um cenário formatado pelos agentes desses processos transformadores. 
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Foto 42: A presença de construções novas na avenida, habitações residenciais. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

Nesse ínterim, vale ressaltar, que no espaço analisado os desafios que 

compõem a intervenção aliam-se a um conjunto de fatores deliberados pela falta de 

um planejamento ambientalmente adequado, á medida que, a impermeabilização do 

solo a partir de um conjunto de construções no local, sem uma perspectiva 

sustentável, pode significar um real comprometimento na qualidade de vida futura 

das pessoas de um modo geral, além de influenciar diretamente nos padrões 

climáticos da região. Posto que, numa região semiárida, há uma tendência para o 

aumento da temperatura, fator este atribuído, sobretudo, à baixa taxa de 

pluviosidade da região. 

           O documento do Ministério do Meio Ambiente – MMA intitulado “Cidades 

Sustentáveis” (2003) estabelece quatro princípios com base na sustentabilidade, 

necessários para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras: 

 
Aperfeiçoar a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e promover o 
ordenamento do território, contribuindo para melhoria das condições de vida 
da população, considerando a promoção da eqüidade, eficiência e 
qualidade ambiental. 
Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade 
de planejamento e gestão democrática da cidade, incorporando no processo 
a dimensão ambiental urbana e assegurando a efetivação, participação da 
sociedade. 
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Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade 
reduzindo custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de 
tecnologias urbanas sustentáveis. 
Desenvolver e estimular a aplicação de instrumentos econômicas no 
gerenciamento dos recursos naturais visando a sustentabilidade urbana. 
(MMA, 2003, p. 10). 

 

Completando e concretizando há um aspecto essencialmente intrínseco ao 

plano diretor que é a necessidade de ordenação do uso e ocupação do solo urbano, 

processo mais conhecido como zoneamento urbano, atendendo aos novos ditames 

do Estatuto da Cidade (2001). 

A gestão territorial das cidades brasileiras pressupõe a implementação de 

uma política de engajamento da comunidade municipal e dos Poderes Legislativo e 

Executivo dos Municípios. Voltada para a promoção humana e da cidadania, para o 

desenvolvimento urbano, para o aperfeiçoamento das instituições e para o controle 

social das decisões de planejamento urbano, a gestão do território é antes de tudo 

política. É pressuposto da gestão territorial a participação dos cidadãos e deve levar 

em conta a organização do Estado Democrático de Direito. 

Por isso, a política ambiental deve estabelecer um senso geral de orientação 

para as organizações e simultaneamente fixar os princípios de ação pertinentes aos 

assuntos e à postura empresarial relacionada ao meio ambiente. 

Assim, é importante considerar o avanço e o crescimento das cidades, como 

fator propulsor da economia urbana, mas é nítido também entender que sem um 

planejamento adequado, que priorize o desenvolvimento urbano dos espaços e dos 

fluxos construídos, uma política de sustentabilidade e de governança nas cidades é 

de difícil concretização. 

A pesquisa permite concluir que as atuais intervenções nas cidades, fazem 

parte de uma perspectiva estratégica de crescimento. Contudo, há uma necessidade 

de revisão do planejamento nesses espaços, que aliem desenvolvimento econômico 

à minimização da segregação dos mesmos. 

Já que, 

 
O espaço é um produto material em relação com outros elementos 
materiais, entre outros, os homens, que entram também em relações sociais 
determinadas, que dão ao espaço (bem como aos outros elementos da 
combinação) uma forma, uma função, uma significação social. Portanto, ele 
não é uma pura ocasião de desdobramento da estrutura social, mas a 
expressão concreta de cada conjunto histórico, no qual uma sociedade se 
especifica. (CASTELLS, 2006, p. 182). 
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Foto 43: Início da Avenida João da Escóssia, a mistura empreendimentos(residenciais e 

comerciais). Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

Pois, foi entendido no caso exposto que a expansão da Avenida e a 

construção de grandes empreendimentos proporcionou a ampliação de um novo 

eixo de crescimento em Mossoró. Além disso, agregou a este fato um conjunto de 

circunstâncias que incluem a mudança nos estilos de vida, a introdução de novos 

costumes e a segregação do espaço, motivada, sobretudo, pelo padrão aquisitivo de 

consumo e de acesso aos lugares construídos como o Shopping e a Universidade 

Privada. 

 
No espaço público da cidade contemporânea, o “capital escolar” e os modos 
de consumo são os elementos determinantes das identidades sociais. Aqui 
a diferença e desigualdade articulam-se no processo de apropriação 
espacial, definindo uma acessibilidade que é, sobretudo, simbólica. Visto 
assim, acessibilidade e alteridade têm uma dimensão de classe evidente, 
que atua na territorialização (e, na maior parte dos casos, na privatização) 
dos espaços públicos urbanos. O conceito de habitus é sem dúvida a 
melhor ferramenta disponível para perceber a dimensão de classe age 
sobre cada individuo na esfera cultural. A identidade social se define e se 
afirma a partir de uma alteridade que expressa também uma dimensão de 
classe, uma alteridade ao mesmo tempo “desigual” e “diferente”. Desse 
modo, a acessibilidade ao espaço público da/na cidade contemporânea é, 
em última instância, “hierárquica”. (SERPA, 2007, p. 20). 
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Assim, é possível compreender a lógica capitalista que direciona a meta 

desse eixo de crescimento, haja vista, os agentes do processo em sua grande parte 

aparecerem como investidores privados, mas que, receberam incentivos por parte 

do poder público para se instalarem no local, motivado por incentivos ora fiscais, ora 

de afirmação de valorização fundiária do lugar mediado pelas atividades agregadas 

que vão surgindo para dar suporte a outras já existentes no lugar. 

 

 
Foto 44: Glebas vazias no eixo de expansão da Avenida João da Escóssia. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

A valorização das glebas vazias e a introdução  de condomínios de luxo na 

área, justificam a assertativa e levam a uma inquietação acerca da perspectiva da 

(in)sustentabilidade do lugar, no que se refere aos padrões de produção e consumo 

atualmente discutidos e ora propostos pela Política de Desenvolvimento das 

Cidades. 

Com isso, é necessário mostrar que há um significativo avanço na cidade e 

no processo estudado, quando impulsiona a economia e promove um fluxo maior na 

cidade de pessoas. Mas, também é possível perceber  o lado negativo da situação,  

na segregação do espaço impulsionada pela mudança nos estilos de vida, além da 

valorização das glebas vazias que provocam crescente especulação imobiliária 

forjando nesse contexto, um cenário exclusão e segregador, que afasta a população 
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menos abastada do lugar, em parte pelo uso e outra pela ocupação de espaços 

novos e/ou renovados na cidade de Mossoró.  
 

3.3  Governança e sustentabilidade: desafios para os processos 
gentrificadores 

 

Dentre os desafios decorrentes da metamorfose dos espaços urbanos está a 

sustentabilidade ambiental do seu uso e ocupação. Partindo da premissa de que a 

transformação dos espaços necessita de uma organização e um planejamento que 

vise às atuais  e  futuras gerações, estes tornam-se fundamentais  para garantir no 

quadro dos atuais padrões de intervenção do espaço urbano,  qualidade e 

sustentabilidade econômica, social, política e ambiental para os processos 

gentrificadores. 

 

As principais inquietações se exprimem por meio da incerteza quanto ao 
futuro, no que tange tanto às condições como à qualidade da duração das 
cidades. O debate começa pela evocação dos futuros idealizadores e 
desejáveis que se quer tornar realidade. E para inscrever esses projetos de 
futuro em uma trajetória de viabilidade, ligam-se logicamente os fins que se 
deseja alcançar as realidades do presente. Discrimina-se assim tudo o que 
acredita-se,  hoje inviabilizar a duração das cidades – a poluição, a 
congestão urbana, a violência. Uma tendência forte, nesse debate, procura 
circunscrever a questão da durabilidade das cidades à simples necessidade 
de um ajuste ecológico dos fluxos urbanos. (ACSELRAD, 2009, p. 38). 

             

Por isso, os ideais de intervenções no espaço urbano devem ser pensados e 

planejados à luz desses condicionantes promovendo para os espaços transformados 

e (aqui denominados como gentrificados), padrões de durabilidade e de fluxos 

promovendo uma consolidação e permanência dos mesmos não só pela inquietude 

econômica, mas pela possibilidade de investimento sustentável social e 

ambientalmente organizado. 

Conforme Leff (2002), os desafios da degradação ambiental integram-se ao 

projeto civilizatório da modernidade. Contudo, o desenvolvimento sustentável 

conduz a uma proposta de equilíbrio ecológico combinado justiça social, sendo 

necessários ajustes dos ideais neoliberais (pela via do livre mercado) com a 
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finalidade de priorizar melhores condições ambientais, para as atuais e futuras 

gerações. 

 

A adoção pelos países da perspectiva do desenvolvimento sustentável tem 
influenciado a aplicação da noção de sustentabilidade (divulgada pelo 
Relatório Brundtland de 1987) às cidades, ou seja, formas planejadas de 
apropriação e uso do meio ambiente, de acordo com critérios de 
crescimento populacional e crescimento econômico, que restringem a 
pressão sobre o meio ambiente físico e perseguem modelo de eficiência e 
equidade na distribuição de recursos, entre outros (GUERRA e CUNHA, 
2006, p. 39). 

              

Acerca da sustentabilidade explica Acselrad (2009), que a mesma associa-se 

às condições de reprodução da legitimidade das políticas e das condições de 

construção política da base material das cidades. Pois, a cidade é uma produção 

contínua. Com isso, a base técnico-material da cidade é vista então como 

socialmente construída, no interior dos limites de elasticidade das técnicas e das 

vontades políticas. Por isso, uma luta política pela reconstrução ou nova produção 

da cidade ou dos espaços urbanos em geral requer um conhecimento da realidade 

que viabilize a emergência de soluções com alternativas sustentáveis, permeadas 

pela gestão democrática da cidade e, sobretudo nos atuais padrões de governança 

do espaço urbano. 

Já para Jacobi (1999), a noção de sustentabilidade é uma questão primordial 

nos estudos ambientais: deve necessariamente compreender e estar inerente aos 

projetos de intervenção do espaço urbano, sendo o mesmo sujeito a uma variedade 

de acepções, necessitando de contextualizar-se para melhor definir-se, ou seja, 

depende essencialmente das características e potencialidades de um lugar. 

“O crescimento acentuado da população e das cidades, não acompanhado do 

devido crescimento da infra-estrutura urbana tem resultado em cidades desiguais” 

(ABIKO; MORAES, 2009, p. 05); esse é um fato que merece atenção. As cidades 

sofrem restrições naturais em seu crescimento, diferenciando-se uma das outras por 

esse motivo, sendo assim tanto o ambiente pode exercer influência sobre o 

processo de urbanização como o meio urbano causar impactos ao meio ambiente 

simultaneamente. Nesse caso, a gestão urbana centrada nos princípios da 

sustentabilidade, tende a melhorar e consolidar os projetos cuja gentrificação se dar 

por meio da revitalização e da restauração dos lugares. 
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Promover o desenvolvimento dos centros urbanos necessita de requisitos que 

atendam as normas de preservação ambiental, de tal forma que venha a melhorar a 

qualidade de vida da população que ali vive, ou seja, o embelezamento e o aumento 

do espaço intra-urbano, são importantes, mas o ideal  é que a gestão do espaço 

urbano venha aliada as normas de padrões e conduta que promovam acima de tudo  

a qualidade de vida da população. 

No Brasil onde há um crescente número de pessoas residindo em áreas 

urbanas, tem-se (atualmente mais de 80% dos brasileiros vivendo em cidades), 

torna-se preocupante o déficit de  infra-estrutura socioambiental disponibilizada para 

essa população, de forma a garantir maior qualidade de vida para a mesma, busca-

se então não somente a sustentabilidade socioeconômica, mas também a 

sustentabilidade ambiental (CAMARGO; CAPOBIANCO; OLIVEIRA, 2004).   

 O processo de urbanização brasileira é extremamente rápido e desigual, o 

que leva a população de baixa renda a ocupar espaços inadequados para  morar, 

fato que torna-se visível principalmente nos grandes centros, em locais 

geograficamente frágeis e ambientalmente inadequados(áreas de risco), tem 

conferido a fragilidade a essa expansão e  precarização das mesmas. 

           Essas disparidades sociais são, dentre outros fatores conseqüências da falta 

de investimentos em infra-estrutura básica nessas áreas (saneamento e drenagem) 

e a ausência de políticas urbanas mais eficientes, para proporcionar a comunidade 

educação, segurança, saúde, lazer e cultura de forma satisfatória ao 

desenvolvimento humano. A busca pela “sustentabilidade urbana passa a incluir, ao 

lado das questões essencialmente ambientais, o desenvolvimento econômico local, 

a promoção da equidade e da justiça social” (SANTOS; ULTRAMARI; DUTRA, 

2004), além de almejar uma gestão mais democrática e participativa das cidades. 

 A busca por uma nova concepção de desenvolvimento que agregasse ao 

crescimento econômico valores socioambientais despertou a sociedade e o governo 

para a necessidade da institucionalização de políticas que viabilizassem o 

desenvolvimento sustentável no país, conforme a Lei Nº 6938/81 da Política 

Nacional do Meio Ambiente é possível atender a esses requisitos e por meio deles 

propiciar melhoria na qualidade de vida e bem estar da coletividade: 

 
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-



146 
 

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana [...] (BRASIL, Lei 6938, 1981). 

 

A responsabilidade e o papel do Estado nesse contexto têm que se adequar a 

essa nova forma de desenvolvimento, em busca da sustentabilidade, com uma 

governança28

                                                 
28 Forma de governar, onde o Estado decide juntamente com a sociedade. 

 mais participativa, entre sociedade civil, mercado e governo, que 

venha a possibilitar melhorias para todos os envolvidos (OLIVEIRA, 2009). 

Como afirma Oliveira (2009, p. 15): 

 
A aceitação crescente de governança como um conceito-chave da 
organização de um Estado menos hierárquico e mais horizontal, 
coordenador de atores da sociedade civil e do mercado, é muito difundida, 
chegando mesmo a substituir a ideia de administração pública em textos de 
ciência política (FREDERICKSON, 2006; MILWARD; PROVAN, 2000; 
PETERS; PIERRE, 1998). 

 

O Estatuto da Cidade, regulamentado pela Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, dispõe em seu Art. 2º a política urbana com o objetivo de ordenar o 

desenvolvimento das cidades e da propriedade urbana de forma a satisfazer as 

necessidades sociais, ressaltando no Inciso I a “garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito a terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra-estrutura urbana, [...], para as presentes e futuras gerações”. 

Acrescentando ainda no Inciso VIII a “adoção de padrões de produção e consumo 

de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica do município”.  

Para se alcançar o desenvolvimento sustentável das cidades foi visto que é 

necessária a aplicação de políticas públicas adequadas apresentando uma 

totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 

municipais) traçam para alcançar o bem estar da sociedade e o interesse público. A 

adoção da municipalização das políticas públicas busca responsabilizar mais 

efetivamente cada membro da sociedade com relação à questão ambiental, como 

Seiffert (2008, p. 19) apresenta: 

 
A questão ambiental não é apenas uma crise natural, mas uma cultura que 
precisa ser substituída, para que a intervenção dos indivíduos na proteção 
possa ser maximizada localmente. Em nossa época, a efetividade de 
políticas ambientais locais passa a ter um peso decisivo nos rumos tomados 
pela sociedade na busca da sustentabilidade social e econômica.  
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Segundo o Ministério das Cidades (2006), centenas de milhões de reais já 

foram gastos com infraestrutura de vias, túneis e viadutos, e posteriormente, foram 

necessários mais gastos para tentar melhorar os congestionamentos e a poluição 

ambiental causada. Isso ocorre porque os investimentos que têm objetivo de 

melhorar o fluxo viário, só são alcançados em um curto espaço de tempo, e depois 

essa melhoria gera um estímulo a maior utilização do transporte individual, tornando 

a dificultar também a mobilidade dos moradores de cidades médias, como mostra o 

exemplo de Mossoró. 

O desenvolvimento presente em grande parte das cidades, acontece de forma 

desordenada, trazendo consigo sérias conseqüências, como o aumento da 

discrepância das classes sociais, a diferença do poder econômico e os impactos 

ambientais. Esse tipo de desenvolvimento de acordo com Souza (2008), não merece 

ser chamado como tal, e só deve ser reconhecido uma vez que promova uma 

melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social da população. 

Segundo Euzébio (2011), é necessário se mudar o padrão de mobilidade e 

qualificar o transporte público para desestimular o uso do transporte individual. A 

Associação Nacional de Transportes (ANTP, 2010, p.10) vem corroborar com esse 

ponto de vista enfatizando que o modelo atual de transporte urbano é inadequado, 

sendo um “[...] fator importante do ‘custo Brasil’ e gerando deseconomias de grande 

impacto para a nossa sociedade.” 

As doenças causadas principalmente pela poluição gerada pelos transportes 

que influenciam na saúde e qualidade de vida das pessoas, o efeito psicológico pelo 

o tempo perdido na locomoção devido aos congestionamentos e os freqüentes 

acidentes, são outros problemas sociais acarretados pelo déficit atual do sistema de 

mobilidade. Além dos já citados, ainda existe a exclusão para com as pessoas que 

possuem alguma deficiência, visto que grande parte das ruas e calçadas não estão 

de acordo com as normas de acessibilidade, dessa forma essa parte da população 

principalmente idosa acaba encontrando dificuldades ou empecilhos para o seu 

deslocamento. (VALÉRY, 1995). 

A mobilidade urbana esta ligada a mobilidade social, tendo em vista que a 

dificuldade de se locomover nas cidades é encontrada principalmente pela parte da 

população que não possui renda suficiente para ter um transporte particular, e por 

isso encontra restrições para sua locomoção. Tais dificuldades diminuem as 

possibilidades de lazer, emprego, entre outros aspectos. Assim, uma vez que todos 
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os lugares estejam mais acessíveis, as pessoas podem usar o dinheiro antes gasto 

nesse deslocamento para investir em outras coisas, ampliando o seu poder 

aquisitivo. 

Dentre os desafios que permeiam o espaço urbano estão a gestão29

Quanto maior for a cidade, mais distantes serão os lugares percorridos. Tais 

movimentações se dão do local de moradia para o trabalho, estudo, compras e 

lazer. Esse percurso pode ser realizado de várias maneiras, podendo elas serem 

influenciadas pela distância a ser alcançada, o tempo que se quer gastar, os meios 

.  Ao 

analisar uma cidade, deve-se levar em consideração o seu contexto histórico, a 

razão de sua existência e as mudanças que variam de acordo com o momento em 

que a análise é feita. Atualmente o propósito da maioria das cidades é a agilidade, 

ou seja, a rapidez com que as coisas acontecem e é a partir deste ponto, que se 

começa a pensar na melhoria do deslocamento das pessoas nas cidades, 

denominado como Mobilidade Urbana, definida por Vargas (2008, p. 8) como, “A 

capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a 

realização de suas atividades cotidianas, num tempo considerado ideal, de modo 

confortável e seguro.” 

Esses deslocamentos podem ser realizados através de esforço direto 

(deslocamento a pé) ou recorrendo a meios de transportes motorizados (coletivos ou 

individuais) e não-motorizados (bicicletas, carroças, cavalos, entre outros). 

Sabe-se ainda que a mobilidade não pode ser compreendida sozinha, uma 

vez que esta atrelada a demais aspectos, tais como: classe e renda, idade, sexo, 

ocupação, nível educacional, relações como as desigualdades sociais, a 

segregação, entre outros. (SILVEIRA; LAPA; RIBEIRO, 2007) 

No Brasil o orgão responsável pelo Programa de Mobilidade Urbana, é o 

Ministério das Cidades, que define o mesmo como sendo o programa com “o qual 

pretende-se promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e 

acessibilidade, a fim de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de 

forma segura, socialmente inclusiva e sustentável.” Ainda segundo o Ministério das 

Cidades (2006, p. 19) “[...] mobilidade é um atributo associado à cidade; 

corresponde à facilidade de deslocamento de pessoas e bens na área urbana”. 

                                                 
29 No Brasil o termo gestão parece ser ainda um pouco mais plástico e menos comprometido com 
algum viés de seu papel regulatório, substituindo largamente o planejamento por um imediatismo 
mercadolófilo.(SOUZA, 2008, p.55) 
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de transporte e vias de acesso disponíveis, custo e  qualidade que se deseja obter 

neste deslocamento.  Assim, é responsabilidade do plano de mobilidade entender os 

fluxos na cidade e viabilizar para a população o acesso aos ambientes ofertados, da 

melhor forma possível, levando em conta a eficiência socioeconômica e ambiental. 

Uma cidade que oferece uma boa mobilidade aos seus moradores dispõe de 

equipamentos que possibilitem o acesso da população por meio diferentes tipos de 

transporte, não se esquecendo de atender às situações especiais, de forma a 

permitir que todas as pessoas possam se deslocar a qualquer lugar com segurança. 

O uso de rampas de acesso, corrimãos, sinalização vertical e horizontal, botoeiras 

com sinal sonoro, calçadas sem barreiras e niveladas, transporte coletivo de boa 

qualidade e acessibilidade, rotas de ônibus variadas e que sejam pontuais e projeto 

de planejamento urbano para evitar congestionamento, geram uma melhor 

qualidade de vida aos cidadãos dos centros urbanos e tornam a vida na cidade mais 

prazerosa. 

É importante ressaltar que a gestão da mobilidade urbana nas cidades não 

compreende apenas a infraestrutura, os veículos e outras instalações ou 

equipamentos, mas também está interligada direta ou indiretamente aos serviços, a 

circulação e as organizações públicas e privadas, que atendem as necessidades da 

estrutura social e econômica inserida nesse mesmo espaço geográfico. 

Daí, o planejamento territorial ter sido intensamente renovado no Brasil nos 

últimos anos; a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade30

O mesmo também é participativo à medida que pressupõe o envolvimento 

dos diferentes grupos sociais na construção das políticas, produzindo pactos 

 

estabeleceram novas regras e instrumentos que devem ser implementados. Os 

novos marcos do planejamento trouxeram inclusa a participação. Pois, o 

planejamento passa a ser discutido por segmentos da sociedade trazendo a justiça 

social, efetivando direitos e superando o simples estabelecimento dos parâmetros 

técnicos e econômicos. 

                                                 
30 O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, tem por objetivo principal estabelecer 
diretrizes gerais da política urbana visando garantir o direito a cidades sustentáveis com uma 
conotação de desenvolvimento econômico aliado à preservação do Meio Ambiente. De acordo com o 
Art. 39 da citada lei: ”A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 
atividades econômicas”, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei. 
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compartilhados entre o Estado e os segmentos da sociedade que comparecem para 

essa construção, principalmente nos setores populares.  

Com a Conferência das Cidades em 2003, institui-se o Conselho Nacional das 

Cidades, instância de participação que faz parte das ações do Ministério, criando 

nessa perspectiva espaços de participação para o planejamento territorial nos níveis 

Estadual e Municipal. 

No Art. 182 da Constituição Federal de 1988 – A política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 

em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Baseado no plano diretor é que podem ser instruídos: os instrumentos 

reguladores de parcelamento; edificação de utilização compulsórios, Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo, e a outorga generosa do direito de 

construir, dentre outros. Tal centralidade situa: de um lado das peças orçamentárias 

e do outro os diferentes instrumentos de planejamento para viabilizar uma política 

urbana, vista numa perspectiva compreensiva e abrangente. Além disso, a análise 

da organização territorial do município visa explicar o crescimento urbano 

desordenado, aspecto central do problema identificado e a análise demográfica deve 

reunir indicadores que descrevem e explicam o crescimento populacional, seus 

componentes e sua composição, bem como a distribuição espacial da população no 

território municipal. 

A gestão territorial, das cidades brasileiras pressupõem a implementação de 

uma política de engajamento da comunidade Municipal e dos Poderes Legislativo e 

Executivo dos Municípios. Voltada para a promoção humana e da cidadania, para o 

desenvolvimento urbano, para o aperfeiçoamento das instituições e para o controle 

social das decisões de planejamento urbano. A gestão do território é antes de tudo 

política. É pressuposto da gestão territorial a participação dos cidadãos e deve levar 

em conta a concretização do Estado Democrático de Direito, o que nem sempre 

acontece. (VALÉRY, 2007 a). 

Nesse caso se tem o exemplo de: 

 
Em cidades como Porto Alegre, Santos, e Curitiba, pelo menos desde a 
década de 1990, embora seja possível identificar nas diretrizes político- 
ideológicas as concepções de gestão participativa e tecnocrática ou 
gerencial, respectivamente, isto já não é tão marcante no tocante às suas 
práticas gerenciais. As ações públicas tenderam a imprimir à governança 
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urbana aspectos de efetividade e explicitado mais adiante, isto se deve, em 
grande parte, ao fato de que as cidades não estão desvinculados do 
contexto nacional e global, que condiciona a direção e as margens de ação 
dos governos locais. Seja pela necessidade de maximizar recursos 
financeiros e sociais, seja pela necessidade de apresentar respostas às 
crescentes demandas do setor produtivo e dos setores sociais mais 
empobrecidos, estratégias de articulação das potencialidades e dos atores 
locais, de forma partilhada em rede, se tornam imperativas. (FREY, 2007, p. 
139). 

 
O planejamento de maneira ampla pode ser definido dentro de uma dimensão 

de racionalidade, incluindo uma dimensão política decisória que dá suporte ético-

político à sua ação técnico-administrativa. A dimensão política do mesmo, ser um 

processo contínuo de tomadas de decisões, inscritas nas relações de poder, o que 

caracteriza ou envolve uma função política. Porém, a estrutura da Lei 10.257/2001 

não foi concebida para fazer a integração cidade/campo. Desde a denominação da 

Lei “Estatuto da Cidade” e até nos seus referidos títulos: dos Instrumentos da 

Política Urbana; da Gestão democrática da cidade; como no conteúdo. Daí não será 

fácil elaborar um plano diretor integrado principalmente nos municípios de zona rural 

de grande porte. 

Mas, é preciso refletir a necessidade de integrar a moradia dos trabalhadores 

rurais nas zonas urbanas e suburbanas e suas atividades na zona rural; a 

localização de aterros sanitários para os rejeitos domiciliares; a necessidade da 

proteção dos mananciais de abastecimento hídrico. 

No que diz respeito ao meio ambiente o plano diretor deve garantir, o direito 

ao saneamento ambiental; propor o planejamento do desenvolvimento das cidades, 

mediante a distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 

município de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; ordenar e controlar o uso do solo de modo 

a evitar a poluição e a degradação ambiental; adotarem-se padrões de produção de 

bens e serviços compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental do 

município; proteger-se, preservar-se e recuperar-se o meio ambiente natural e 

construído e o patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.                   

Torna-se importante ressaltar a necessidade de estar sempre relevando, 

nesses estudos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos políticos, econômicos, 
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de saneamento e de infra-estrutura urbana31

                                                 
31 Acredita-se que quando o crescimento urbano não é acompanhado por investimentos em 
infraestrutura, a oferta de serviços urbanos não acompanha o crescimento da demanda. A falta de 
investimentos na manutenção dos equipamentos urbanos virá, por sua vez, acentuar o déficit na 
oferta de serviços, o que se refletirá especialmente sob a forma de segmentação socioterritorial entre 
as populações atendidas e não atendidas por tais serviços. Esse processo exprime-se sob a forma de 
uma “queda da Produtividade política dos investimentos urbanos”, incrementando os graus de conflito 
e incerteza no processo de reprodução das estruturas urbanas. A base técnico-material da cidade é 
vista como socialmente construída, no interior dos limites de elasticidade e das vontades políticas. 
(ACSELRAD, 2009, p. 62). 

, devido à interdependência destes 

diversos setores da administração pública na elaboração, implantação do plano 

diretor e na gestão territorial do município e aos avanços e recuos da participação 

popular. (VALÉRY, 2007 a) 

Portanto, todo esse processo irá suplantar um planejamento ambiental do 

território municipal integrando-o ao planejamento urbano e gerando possibilidade de 

se estabelecer uma dinâmica territorial com vistas a um desenvolvimento 

sustentável nas cidades. 
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4 O ESPAÇO DA GENTRIFICAÇÃO NOS LUGARES 
 

O capítulo versa sobre a exposição e a avaliação dos contextos e dos 

cenários das cidades que passaram por um processo de transformação, por meio de 

perspectivas teóricas de análise com a finalidade de identificar se o processo de 

intervenção identificado em Mossoró pode ser tratado como gentrificação, 

interpretando, sobretudo os critérios que definem uma cidade gentrificada, assim 

como compreendendo as motivações que incidem para um cenário de renovação 

nas cidades médias.  

A cidade de Mossoró/RN, aparece como cenário de estudo, tendo em vista 

ser uma cidade marcada por um acelerado processo de transformação e 

crescimento, apresentando a mesma a partir do estudo de dois grandes eixos: Um 

que retrata o cenário da Avenida Rio Branco, segundo suas mudanças a partir do 

Projeto de Urbanização da mesma e outro que explicita o cenário da Avenida João 

da Escóssia com uma realidade marcada pela expansão intra-urbana, pela abertura 

de vias estruturantes e a presença de grandes empreendimentos imobiliários no 

local norteando o avanço da mesma em suas dinâmicas e também na construção de 

centralidades.  

 
4.1 Confrontos e alianças no percurso teórico 
 
                É válido iniciar a discussão trazendo à tona Catherine Bidou-

Zachariassen32

                                                 
32 Com a colaboração de Daniel Hiernaux-Nicolas e Hélene Riviére d’Arc quando sistematizaram a 
seguinte obra: “De volta à cidade: dos processos de gentrificação às políticas de ‘revitalização’ dos 
centros urbanos”, (publicado em 2006) 

, tendo em vista que a abordagem feita mostra que a renovação 

urbana ocorrida em algumas cidades refletem a experiência da transformação do 

espaço urbano através das políticas de revalorização do centro, tendo como 

referência comum a mudança nos estilos de vida. No entanto, tais mudanças são 

analisadas à luz do conceito de gentrificação, versando os estudos de caso sobre as 

cidades de Nova Iorque, Bruxelas, Lyon, Nápoles, Barcelona, México e São Paulo. 

Na verdade, todas elas metrópoles. 
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As grandes cidades têm atualmente menos a função de serem centros de 
serviços para suas indústrias regionais, localizadas no interior das fronteiras 
nacionais. Elas agora representam centros de comando e de controle para 
os grupos transnacionais, produzindo serviços(gestão, consultoria, seguro), 
constituindo-se  em centros de “produção financeira”.As relações entre 
essas cidades se fortalecem, em detrimento daquelas com os seus países 
de origem.Os três primeiros grandes centros desta economia global são 
Nova Iorque, Londres e Tóquio.Pelo menos, essa é a tese de Sassen 
(1996). A força produtiva dessa análise é que ela propõe um quadro para a 
ascensão da gentrificação. Os “gentrificadores” são aqueles que servem á 
nova economia mundial e que ainda que bem pagos, não correspondem 
aos muitos ricos no sentido das classes dominantes ou às burguesias 
tradicionais. (ZACHARIASSEN, 2006, p. 26). 

 

Nessa perspectiva, é relevante afirmar que: 

 
Por outro lado, a gentrificação não concerne, segundo os que a definiram, à 
simples revitalização de antigos bairros da elite, mas sobretudo á mudança 
funcional dos antigos bairros que eram industriais, ou operários, e sua 
transformação sociológica.Ora, numerosas  cidades européias- e francesas 
em particular- conheceram o desaparecimento das atividades de alguns 
bairros, ou subúrbios operários centrais ou pericentrais (estamos nos 
referindo as oficinas têxteis, nos centros históricos de Lyon, Amiens; e às 
marcenarias, no Faubourg Saint-Antonie, em Paris, etc.).Todos esses 
bairros conheceram uma verdadeira gentrificação, no sentido de Ruth 
Glass, mas a noção não foi utilizada como tal. (ibidem, 2006, p. 28). 

 

Dessa forma, a distinção do processo de gentrificação abriga nas realidades 

estudadas interesses diferenciados, o que implica entender que embora as políticas 

implementadas tivessem como objeto recuperar as áreas centrais, atraindo 

investidores e moradores, na essência do processo os investimentos acabaram 

atraindo novas dinâmicas de consumo e não moradores para o centro. Aliás, essa 

diferença trouxe uma divergência na aplicação do conceito em si, conforme 

apreensão do referencial teórico utilizado para compreender as políticas 

gentrificadoras. 

 
Frente a essas diversas facetas que pode tomar o processo de 
gentrificação, as quais emergiram inicialmente seja como simples práticas 
de atores privados, seja como retomada posterior da tendência pelos atores 
econômicos, ou, enfim, como reapropriação política através da 
implementação de projetos de “revitalização” ou de “regeneração” urbana, 
pode ainda dizer que se trata do mesmo fenômeno?As palavras e os atores 
mudaram, mas os recentes programas de “regeneração” das áreas centrais 
podem ser analisados como resultantes de uma visão urbana 
correlacionada com a ideologia das novas classes médias superiores, isto é, 
daqueles que foram os primeiros gentrificadores. (ibidem, 2006, p. 54). 
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A postura de análise adotada nesse processo, vai deliberar as singularidades 

de cada local especificamente no que diz respeito aos seus ideais e significações 

que envolvem necessariamente a cultura e a mobilidade urbana e seus fatores 

condicionantes. Partindo dessa premissa, a gentrificação caracteriza-se 

essencialmente pela transformação espacial. Contudo, os fatores condutores dessa 

mudança é que variam. Haja vista, os agentes do processo gentrificador também 

possuirem um papel importante, no que se refere a seus interesses e metas para 

proporcionar modificações e incentivar a criação de demandas especificas e 

dinâmicas centralizadoras. 

Partindo de referencial analítico e dialético as contribuições de David Harvey 

(2004) apresentam-se como cruciais para a apreensão dessas metamorfoses no 

espaço urbano. Com uma visão pautada na esfera do modo de produção capitalista, 

o mesmo faz uma relação entre essa demanda de bens de consumo e a excessiva 

busca por lucro, acumulando riquezas a partir de alternativas e estratégias, ora 

inovadoras, ora reproduzindo uma lógica excludente de interagir com os 

mecanismos de produção na sociedade. 

 
A acumulação do capital sempre foi uma questão profundamente 
geográfica. Sem as possibilidades inerentes à expansão geográfica, à 
reorganização espacial e ao desenvolvimento geográfico desigual, o 
capitalismo há muito teria cessado de funcionar como sistema econômico-
político. Essa perpétua realização do que chamei alhures de “ajuste 
espacial” das contradições internas do capital (registrado de modo marcante 
como uma hiperacumulação do capital numa área geográfica específica), 
associada com uma inserção desigual dos diferentes territórios e das 
formações sociais no mercado mundial capitalista, criou uma geografia 
histórica global de acumulação do capital cujo caráter precisa ser bem 
entendido. Essas diferenciações são mais importantes hoje do que qualquer 
outra época, e os pontos fortes, na abordagem delas precisam ser 
enfrentados e abordados. (HARVEY, 2004, p. 40). 

 

Tal argumento pode ser usado para entender os diferentes espaços de 

conquista e de inovação. Já que, a necessidade de expansão das condições que 

regem o atual sistema econômico capitalista, move os interesses dos agentes 

envolvidos, possibilitando constantes modificações no espaço, quer envolvam  a 

ampliação, quer direcionem para a revitalização do mesmo: nos dois casos, os 

interesses do modo de produção capitalista podem ser compreendidos como mola 

propulsora da mudança. Isto é, no contexto neoliberal de crise fiscal dos Estados e 

das cidades, uma carência de investimentos, que requer estratégias específicas 
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para cada local e que sobrepuja ditames na esfera econômica que vão ser 

influenciadores na esfera social e também na cultural. 

 
As disparidades geográficas em termos de riqueza e poder aumentam, 
dando à cidade o perfil de um universo metropolitano de crônico 
desenvolvimento geográfico desigual. Por um curto período, os subúrbios 
metropolitanos drenaram riqueza da parte central da cidade, mas agora 
também eles têm “problemas”, ainda que seja neles, quando isso acontece, 
que surge a maioria dos novos empregos. Assim, a riqueza se movimenta, 
seja se afastando ainda mais da cidade, rumo a ex-urbes que excluem 
explicitamente os pobres, os desprivilegiados e os marginalizados, seja se 
fechando por trás de altos muros, em “privatopias” suburbanas ou 
“comunidades fechadas” na área urbana. (ibidem, 2004, p. 200). 

                

A perspectiva citada serve para analisar os processos de crescimento sócio-

espacial desigual, tendo como referência central a segregação dos espaços e a 

localização da classe social alta em locais privilegiados. Assim, como é válido dizer 

que o fenômeno de separação das residências por muros, também poder evidenciar 

tal processo referencia. Dessa forma, fica claro que a identificação do lugar 

influencia na modelagem da identidade das pessoas e também em seu convívio na 

sociedade. 

David Harvey (2007), ainda contribui com essa discussão analítica tratando o 

projeto urbano à luz de uma visão pós-moderna da sociedade; rejeitando a 

perspectiva racional de uma sociedade estratificada por ocupação e classes, o 

mesmo aborda o individualismo e o empreendedorismo como marcas da distinção 

social contemporânea. 
 

Se a vida moderna está de fato tão permeada pelo sentido do fugidio, do 
efêmero, do fragmentário e do contingente, há algumas profundas 
conseqüências. Para começar, a modernidade não pode respeitar sequer o 
seu próprio passado, para não falar do de qualquer ordem social pré-
moderna. A transitoriedade das coisas dificulta a preservação de todo 
sentido de continuidade histórica. Se há algum sentido na história, há que 
descobri-lo e defini-lo a partir de dentro do turbilhão de mudança, um 
turbilhão que afeta tanto os termos da discussão como o que está sendo 
discutido. A modernidade, por conseguinte, não apenas envolve uma 
implacável ruptura com todas e quaisquer condições históricas precedentes, 
como é caracterizada por um interminável processo de rupturas e 
fragmentações internas inerentes. (HARVEY, 2007, p. 22). 
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Nessa concepção a identidade de um lugar33

Jane Jacobs

, acaba sendo um desafio para 

ser constituída diante da quantidade de mudanças que vão surgindo e sendo 

impostas, já que, nem sempre essas mudanças acompanham o sentido histórico da 

valorização de um lugar no espaço. Ao contrário, as mesmas possuem uma lógica 

produtivista e excludente na sua essência, criando barreiras e conflitos. 

 
A luta pela manutenção da lucratividade apressa os capitalistas a 
explorarem todo tipo de novas possibilidades. São abertas novas linhas de 
produto, o que significa a criação de novos desejos e necessidades. Os 
capitalistas são obrigados a redobrar seus esforços para criar novas 
necessidades nos outros enfatizando o cultivo de apetites imaginários e o 
papel da fantasia, do capricho e do impulso. O resultado é a exacerbação 
da insegurança e da instabilidade, na medida em que massas de capital e 
de trabalho vão sendo transferidas entre linhas de produção, deixando 
setores inteiros devastados, enquanto o fluxo perpétuo de desejos, gostos e 
necessidades do consumidor se torna um foco permanente de incerteza e 
de luta. (HARVEY, 2007, p. 103). 

 

Desse modo, o espaço vai sendo constituído e formatado, a partir de um 

conjunto de diferenças e contradições, que vão sendo moldadas pelo desafio do 

novo em função do atendimento das necessidades do capital. Tendo em vista, as 

incertezas, as demandas emergentes, os processos de dominação do espaço e a 

cultura presente no mesmo. 
34

                                                 
33 Lugares não existem por si mesmos. Embora de estruturem internamente através de experiências 
e subjetividades compartilhadas, eles mantém sua singularidade e integridade identitaria mediante 
contra-posição. Em outras palavras, embora os lugares signifiquem uma demarcação sócioespacial 
que estria os espaços da cidade, eles precisam contrapor-se a outros lugares, na afirmação pública 
do reconhecimento da própria existência e singularidade. O que parece um contra-senso conceitual, 
na verdade pode ser uma forma de evitar uma interpretação que ressalta sobremaneira a 
reciprocidade funcional entre os lugares. O fato de um lugar ser relacional não implica que seja 
funcionalmente recíproco: ele depende da coexistência da diferença para estruturar sua 
especificidade, mas a relação que mantém com outros lugares não é necessariamente de 
complementa idade. Ao contrário, muitas vezes é baseada na negação e confronto. (LEITE, 2004, p. 
307). 
34 Em seu livro “Morte e Vida das grandes cidades”, discute o desenho urbano e o planejamento, 
tratados a partir de referenciais ditos como ortodoxos. (JACOBS, 2000). 

 (2000), a mesma faz uma severa crítica as amarras do 

processo de dominação, que criou espaços vazios, sem vida e sem sociabilidade. A 

autora chama para discussão os processos utilizados por urbanistas como: 

Ebenezer Howard, Le Corbursier e Daniel Burnham, para expor um desenho de 

cidade excludente, que impõe regras e se fecha para a sociabilidade e a significação 

nesse sentido. Apesar dos cenários expostos por Jacobs, não remeter 

essencialmente a realidade brasileira, é válida sua analogia para perceber a 
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importância do uso do espaço público, como ruas e calçadas para a identificação 

das pessoas e também para a construção da sociabilidade das mesmas. 

Discorrendo sobre o contexto da cidade e seus problemas é relevante refletir 

com Peter Hall35

Por sua vez, a visão apresentada por Freitas (2006), expõe os condicionantes 

que norteiam análise da construção e produção do espaço, assim como as 

contradições inerentes ao processo que é o capitalismo em suas fases e faces. 

Assim, os citados autores, realizam essa investigação e análise sob cada ponto de 

 (2005), 

 
Na prática o planejamento de cidades funde-se, quase imperceptivelmente, 
com os problemas das cidades, e estes, por sua vez, com toda a vida 
socioeconômico-politico-cultural da época; não há termo nem limite para tais 
relações, mas um -embora arbitrário- tem que ser estabelecido. A resposta 
no caso, é esta: contar tudo apenas o necessário que explique o fenômeno 
do planejamento urbano; e fixá-lo firmemente, á maneira marxista, em sua 
base socioeconômica, e assim dar início à parte realmente interessante da 
tarefa do historiador. (HALL, 2005, p. 7). 

 

              No que se refere as considerações feitas por Hall (2005) , é por demais 

importante tratar da história dos espaços urbanos, de suas reformas, seu contexto 

social, político, econômico e cultural enquanto argumento norteador das atuais 

metamorfoses das cidades. 

 
No entanto, o capitalismo avançado trouxe uma certa emancipação da 
natureza e dos constrangimentos naturais.As diferenças naturais ficam cada 
vez mais para trás  comparadas com as diferenças que são os suprimentos 
da força produtiva do desenvolvimento desigual. A diferenciação geográfica 
contemporânea, mesmo que ainda atrelada aos padrões baseados na 
natureza, está crescentemente sendo conduzida pela dinâmica social que 
emana da estrutura do capitalismo, isto é, a divisão do trabalho em 
diferentes escalas, a centralização do capital em alguns lugares às 
expensas de outros, a evolução de um padrão  de renda da terra que é 
marcadamente desigual  sobre o espaço, diferenças de classe, etc. Numa 
escala mundial são inúmeros os processos  de diferenciação geográfica e 
tentar dissecá-los seria uma tarefa imensa. Por exemplo, as taxas de 
remuneração são dominantes centrais do desenvolvimento desigual nas 
escalas regionais e internacionais, mas na escala urbana não tem 
importância. Portanto, elaborar a dinâmica geral da diferenciação 
permanece como um dos mais desafiadores obstáculos para a construção 
de uma teoria geral do desenvolvimento desigual e Smith não irá persegui-
la. (FREITAS, 2006, p. 25). 

 

                                                 
35 Em torno do cenário pós segunda guerra mundial e seus efeitos na reconstrução dos espaços. O 
autor discute suas idéias com base nos teóricos do planejamento urbano, apresentando seus 
impasses e suas respostas ao sistema capitalista. (HALL, 2005) 
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vista, e, sobretudo tendo como foco as lacunas que relacionam a economia, a 

sociedade, a política e a cultura. 

 
Por outro lado, é necessário verificar como as intervenções brasileiras se 
situam frente aos principais dilemas dos processos de revitalização já 
apontados pela literatura: como recuperar sem elitizar e sem expulsar os 
habitantes na época da intervenção? Se essa for a marca, estaríamos 
repetindo, um século depois, a  experiência e os efeitos perversos das  
reformas urbanas do final do século XIX? O uso dos espaços públicos 
deverá ser marcado pela contemplação e pelo consumo? As intervenções, 
tal como têm sido realizadas, destinam-se ás classes médias e altas ou 
podem vir a incorporar outros grupos?Dito de outra forma, a revitalização 
tornou-se sinônimo de gentrificação ou pode ser pensada também como 
forma de inclusão social, promoção da cidadania e reforço das identidades? 
Até que ponto as intervenções são ou não excludentes? Que grupos incluir 
e que grupos excluir? (BOTELHO, 2005, p. 54). 

 

No campo das experiências brasileiras, os estudos têm-se intensificado, a 

medida que, novas propostas vão sendo implementas no campo da intervenção 

urbana. Contudo, é importante salientar que estas se diferenciam de acordo com a 

região e a localidade. Pois, os interesses do lugar qualificam esses projetos de 

intervenção urbana, já que, os direcionamentos acontecem tanto do ponto de vista 

econômico, como da perspectiva cultural. Mas, o que nos dois casos, o que mais 

interessa é a análise da modificação do espaço e análise dos fluxos dessas novas 

dinâmicas existentes, não somente em metrópoles, mas em cidades de porte médio. 

 

4.2 Mossoró: Uma história, um lugar em transformação 
 

 O espaço das transformações é também um espaço de conquistas. 

Mossoró36

É uma cidade média em evolução, que tem sua história centrada no ideal da 

resistência e projeta sua imagem para o mundo como “pioneira”. O percurso da 

 possui um cenário interessante no contexto das mudanças. Pois, com 

todos os avanços e tendo em vista possuir um cenário econômico bastante 

promissor, a identidade desse lugar está mesmo é no seio de sua cultura através 

das manifestações presentes em vários meses do ano, moldada por eventos e pelos 

vultos de um passado que não volta mais. 

                                                 
36 O city marketing de Mossoró processando através da mercantilização das festas, apesar de 
recente, já se faz bastante forte. Algumas manifestações são verdadeiros signos da cultura do 
semiárido nordestino apropriados pela racionalidade empresarial inerente ao atual sistema temporal. 
Envolve toda a complexa discussão sobre a cultura de massa, associada a unificação do território e 
do mercado para a expansão da sociabilidade urbana. (ELIAS, PEQUENO, 2010, p. 224). 
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história que a constituiu e o palco que a mesma constrói é um cenário de 

identidades, calcadas do pioneirismo da luta, nos ideários de liberdade e marco de 

conquistas (VALÉRY, 2009). 

É interessante compreender essa questão. Pois, Mossoró possui áreas em 

gentrificação, fruto dos processos de transformação do capital, o qual influencia os 

esforços e investimentos com a finalidade de se estabelecer e atingir ideais de 

crescimento econômico. Contudo, a projeção dessa localidade tem a marca de um 

povo que se orgulha de suas histórias e que percebe e “parece” não valorizar o 

cenário promissor econômico das atividades e sociabilidades que possui. 

A estrutura social urbana da mesma atende a uma região, sendo importante 

pólo terciário. Conforme matéria publicada recentemente em jornal local tem-se que: 

 
Mossoró está na linha de frente no que diz respeito à expansão comercial e 
econômica, e isso tem aumentado sua polarização em relação a cidades 
vizinhas menores. Prova disso é a quantidade de consumidores da região 
que vêm a esta cidade diariamente: são aproximadamente sete mil 
pessoas. Os dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que aponta 
ainda a franca expansão desses números, mesmo com surgimento de 
crises econômicas e aumento constante de preço dos produtos e dos 
combustíveis. (Disponível em <www.omossoroense.com.br/cotidiano> 
acesso em 07/04/2011) 

 

O espaço assumiu o real sentido da gentrificação, pois as propostas 

idealizadas junto ao seu projeto de urbanização, tem estabelecido os novos 

parâmetros da relação capital - trabalho promovendo a construção de novos 

espaços sociais, requalificando e revitalizando sobretudo. Numa perspectiva que 

inclui a renovação dos espaços e a construção de uma cidade que permeia a 

inovação e a conquista de desbravadores, os investidores puderam perceber um 

mercado local pautado nas oportunidades visualizadas a cada momento em 

Mossoró. 

 
De outro lado, acentuam-se as análises que compreendem tais experiências 
de revitalização com práticas de gentification, ou seja, como produção de 
uma cidade desigual, seja quando expulsam a população de baixa renda de 
bairros e trechos urbanos revitalizados em prol de interesses econômicos 
das elites, seja quando tomam as culturas apenas como elementos de 
captação de investimentos, mercadorias sobre as quais constrói-se um 
consenso sobre os rumos da cidade, financiado pelo capital privado e 
internacional. Nesta segunda perspectiva, estar-se-ia mimetizando o 
Primeiro Mundo e colocando os problemas e especificidades locais em 
segundo plano, muitas vezes atropelando questões ambientais e culturais 
de cada sociedade. (SCOCUGLIA, 2004, p. 2) 

 

http://www.omossoroense.com.br/cotidiano�
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A sua localização tem contribuído com esse crescimento, mas os desafios 

estão delineados por uma via muito mais ampla, que são as condições sócio-

econômicas favoráveis às atividades hoje existentes. Por isso, os índices de 

crescimento são conhecidos em números nacionais e as projeções chamam à 

atenção de investidores na localidade37

Os indicadores econômicos não deixam dúvidas: Mossoró é uma das 
cidades que mais crescem no Brasil. Publicações como as revistas Você 
S.A, Veja e o Caged (órgão do Ministério do Trabalho responsável pelo 
acompanhamento do nível de emprego no Brasil) atestam o elevado índice 
de desenvolvimento vivenciado pela cidade. Mossoró vive o melhor 
momento de crescimento nas últimas quatro décadas, mas certamente 
foram nos últimos sete anos que o município atingiu o ápice de 
desenvolvimento. Hoje além de estar entre as principais cidades do Brasil 
em renda e oportunidades de empregos, Mossoró se projeta como autêntica 
metrópole do futuro. (Disponível em <

 conforme comentário abaixo: 

 

www.jornaldefato.com.br> acesso em 
29 de julho de 2011). 

 

Tal realidade é fruto de um conjunto de ações e investimentos que envolvem 

agentes do âmbito público e privado, em que a indústria38

O desenvolvimento do município está diretamente associado aos 
investimentos feitos por parte do poder municipal em infraestrutura urbana 
Não se pode fazer no desenvolvimento de Mossoró, sem reconhecer o 
trabalho da prefeita Fafá Rosado em dotar a cidade das condições 
necessárias para atrair investimentos, diz o secretário de Desenvolvimento 
Econômico e dirigente empresarial, Nilson Brasil Leite. (Disponível em 
<

 tem seu papel e os 

incentivos também. Veja comentário abaixo: 

 

www.jornaldefato.com.br> acesso em 29 de julho de 2011) 
 

A figura 17 apresenta esse desenvolvimento por meio da representação da 

quantidade de empresas existentes no eixo que liga Mossoró a Fortaleza. Todavia, o 

mesmo consiste nos investimentos oriundos das parcerias público-privadas, assim 

como dos incentivos fiscais para o estabelecimento desses empreendimentos.  
                                                 
37 O que nos parece central extrair destas leituras é que a analogia cidade-empresa não se esgota 
numa proposta simplesmente administrativa ou, como muitas vezes pretendem apresentar seus 
defensores, meramente gerencial ou operacional. Na verdade, é o conjunto da cidade, e com ele os 
conceitos de poder público e de governo da cidade são investidos de novos significados, numa 
operação que tem um dos esteios a transformação da cidade em sujeito- ator econômico..., e mais 
especificamente, num sujeito-ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de uma 
nova lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público 
por grupos empresariais privados. (VAINER In: ARANTES, 2009, p. 89). 
38 O crescimento do distrito industrial de Mossoró, nos últimos anos, impressiona quem deixou a 
cidade e agora retorna e constata seu desenvolvimento. Quando Fafá assumiu a prefeitura em 2003, 
existiam apenas três indústrias instaladas no Distrito. “Hoje tem 23 indústrias instaladas e vai crescer 
ainda mais, porque sempre temos empresários nos procurando, anunciando que vai investir em 
Mossoró”. Disponível em< www.tribunadonorte.com.br > acesso em 03 de setembro de 2011. 

http://www.jornaldefato.com.br/�
http://www.jornaldefato.com.br/�
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Figura 17: Localização dos principais empreendimentos na BR-304, 2011 
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Figura 17: Localização dos principais empreendimentos na BR-304, 2011. 
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Figura 17: Localização dos principais empreendimentos na BR-304, 2011. 
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As imagens da figura 17 servem para ilustrar a quantidade de investimentos 

hoje em Mossoró e, sobretudo para dirimir a relevância dessa expansão urbana que 

nesse caso pode ser melhor entendida à luz dos condicionantes econômicos que 

viabilizaram um eixo de crescimento que mobilizou o crescimento da indústria39

De fato a declaração de Nilson Brasil se ampara em obras e programas do 
governo municipal. Um deles, o programa de Desenvolvimento Econômico 
do Município (PRODEM) é responsável pela atração de investidores para 
distrito industrial e distrito agroindustrial, localizados na BR – 304 (Saída 
para Fortaleza) e na RN 015. Em 2005, apenas três empresas estavam 
instaladas nesses distritos. De lá para cá, os tempos são outros e muito 
mais promissores. Atualmente, 34 empresas já se fazem presentes dos 
distritos industrial e agroindustrial. “Isso significa geração de mais empregos 
e rendas para milhares de famílias mossoroenses, que assim podem ter 
melhor qualidade de vida”, avalia Fafá Rosado. (Disponível em 
<

, do 

comércio e das habitações também. 

Pois, 
 

www.jornaldefato.com.br> acesso em 29 de julho de 2011). 
 

Nesse sentido, é importante vislumbrar que o crescimento econômico trouxe 

consigo uma nova dinâmica e uma reestruturação do espaço urbano. Cidades 

médias como Mossoró, possuem uma característica peculiar de inclusão num 

cenário econômico, de perspectivas que projetam a cidade para o futuro por meio da 

crescente reabilitação dos espaços e das funções neles inerentes. Pois, os avanços 

nos espaços vem acompanhados de inúmeros desafios e dentre eles a perspectiva 

de romper com as amarras da segregação e da especulação imobiliária nos espaços 

em processo de gentrificação. 
 

A posição de Mossoró no cenário econômico nacional não se deu por 
acaso. Para atrair os investidores, o Poder Público Municipal investisse em 
obras de infra-estrutura, como destaca a revista Isto é: “para se ter uma 
idéia de como o crescimento econômico de Mossoró vem se dando de 
forma rápida e sustentável, há pouco mais de um ano a Prefeitura Municipal 
investiu em obras de infra-estutura (iluminação, água e energia) em uma 
área urbana da cidade. O que antes era um matagal transformou-se 
rapidamente numa das áreas urbanas mais promissoras da cidade, atraindo 
outros investimentos, como loteamentos para construção de condomínios 
residenciais, alguns com 400 unidades habitacionais. A Isto É cita a 
expansão imobiliária vivenciada por Mossoró para destacar um dos setores 
onde estão as melhores oportunidades para se fazer negócios, gerar 

                                                 
39 Oficialmente existe um distrito industrial em Mossoró desde 1978. Mas, na prática, esse espaço 
passou anos, praticamente ocioso e só muito recentemente está sendo viabilizado. Localiza-se nas 
margens da BR 304, no sentido Fortaleza (CE). A viabilização do Distrito Industrial inicia-se em 1998, 
no âmago da guerra fiscal entre os municípios pelos investimentos produtivos, com a criação do 
Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável de Mossoró (PRODEM). (ELIAS, 
PEQUENO, 2010, p. 192) 

http://www.jornaldefato.com.br/�
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empregos e renda no Município. (Disponível em www.correiodatarde.com.br 
 acesso em 26 de julho de 2011). 
 
 

 
Foto 45: Glebas vazias na parte final do eixo de extensão da Avenida Rio Branco. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
 

Os principais eixos de transformação em Mossoró consistem na expansão 

dos eixos das avenidas Rio Branco e João da Escóssia, ambas se tornaram um 

cenário de expansão e renovação do espaço urbano, tendo sido possibilitadas 

principalmente pelas constantes modificações encaminhadas e empreendidas por 

agentes gentrificadores no local, fruto da aliança do poder público com a iniciativa 

privada. Importante ressaltar nessa realidade, a acessibilidade e sua função 

delineada pela abertura de vias e, sobretudo, por uma estruturação do espaço intra-

urbano. 

 
Se há alguns anos, os bairros nobres de Mossoró eram os únicos visados 
pela indústria da construção civil, as localidades mais carentes também 
estão sendo beneficiadas pelo setor habitacional. Uma localidade periférica 
considerada tradicionalmente como área de risco em razão do índice de 
criminalidade recorrente começa a abandonar o aspecto de lugar ermo, 
passando a ser alvo do ramo imobiliário e cobiçado pela população de 
classe média. O bairro Santo Antônio, localizado na zona norte da cidade, 
vem mudando de cenário em razão dos investimentos imobiliário, lá 
concentrados que têm contribuído para sua estruturação e valorização 
comercial. (Disponível em< www.correiodatarde.com.br> acesso em 25 de 
julho de 2011. 

http://www.correiodatarde.com.br/�
http://www.correiodatarde.com.br/�
http://www.correiodatarde.com.br/�
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Foto 46: Condomínio Esplanada Rio Branco, eixo final de extensão da Avenida no Bairro Santo 
Antônio. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 

 

 
Foto 47: Condomínio Esplanada Rio Branco, presença de novos empreendimentos no local, crédito: 

Eduardo Mendonça, 2011. 
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Foto 48: Melhoramento do eixo intra-urbano próximo a avenida Rio Branco no Bairro Santo Antônio. 
Crédito: Eduardo Mendonça, 2011 
         

Com isso, é possível perceber que as inovações e a presença de novos 

empreendimentos no local, também tem modificado as dinâmicas e a mobilidade 

urbana nesses lugares. Fato este, ser possível principalmente pelas centralidades ali 

construídas em função da formação de área central40

                                                 
40 Em razão de suas vantagens locacionais, o preço da terra e dos imóveis é aí o mais elevado. Isto 
leva a uma seleção de atividades. Localizam-se na área central àquelas que são capazes de 
transformar custos locacionais elevados e ampla acessibilidade em lucros maximizados: são as 
atividades voltadas para um amplo mercado, nacional, regional, ou abrangendo toda a cidade. As 
outras atividades, que não requeriam nem suportavam uma localização central, localizavam-se fora 
da Área Central. O seu aparecimento se deve assim as demandas espaciais do capitalismo em sua 
fase concorrencial, onde a localização central constituía-se em fator crucial na competição capitalista. 
A Área Central é assim, e em grande parte, um produto da ação dos proprietários dos meios de 
produção, ainda que o Estado fosse chamado a intervir. (CORRÊA, 1989, p. 40) 

. Ou seja, a possibilidade de 

mudança acompanhada com a reestruturação espacial é resultado da consolidação 

desse local e da afirmação dele no circuito de espaço gentrificado em Mossoró. 

Todavia, é perceptível as mudanças que vão além do campo espacial, mas que 

relacionam notadamente a história, a cultura e  a formação de novos valores em 

relação a constituição de um dado local. 
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Foto 49: Presença de novos empreendimentos comerciais no sentido do Bairro Nova Betânia para o 

Alto da Bela Vista, no eixo da Avenida João da Escóssia. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
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Figura 18: Eixos de expansão das Avenidas João da Escóssia e Rio Branco, 2011. 
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No eixo das duas avenidas é notável a presença de empreendimentos que 

consolidaram esse espaço com suas funções sócio-espaciais através do acesso 

intra-urbano e da mobilidade ali favorecida. À medida que os investimentos vão 

acontecendo, mais fortalecida fica a formação de centralidades no local. Já que, o 

processo de gentrificação afirma-se principalmente pelos fluxos presentes no local e 

também pela constituição de novas realidades ali presentes. Nesse caso, é 

relevante destacar o papel das pessoas e dos seus costumes produzidos, pois, caso 

não houvesse essas pessoas não seria possível mesmo com tantos investimentos a 

possibilidade de formação de referencial identitário e com ela a gentrificação de um 

dado lugar.  A foto 50 mostra a consolidação do eixo de expansão da Avenida Rio 

Branco. 

 

 
Foto 50: Praça da Convivência na Avenida Rio Branco, um eixo consolidado. Crédito: Eduardo 

Mendonça, 2011. 
           

A cidade de Mossoró está incluída num circuito de desenvolvimento que 

trouxe consigo uma série de inovações, transformações no espaço e sua projeção 

enquanto cidade de oportunidades e de desafios para uma visão de futuro. A mesma 

foi citada de forma recente na revista (Você S.A na edição nº 157 de julho de 2011), 

como um lugar possível para fazer carreira e ter oportunidades de crescimento. 

Alguns fatores foram colocados em nível Estadual que justificam a referência: 
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Depois de um 2009 muito ruim, tivemos recorde na geração de empregos 
formais em 2010, comemora o economista e chefe do IBGE no estado José 
Freire. Em destaque estão o comércio, os serviços e a construção civil, na 
qual falta mão de obra especializada. O economista aponta outras áreas 
com oportunidades na região: Petróleo, ensino privado (com expansão das 
instituições de nível superior), área médica e farmacêutica. (VOCÊ S.A, 
EDIÇÃO 157, JULHO DE 2011, p. 34). 

 

Nesse ínterim, para Mossoró tem-se a seguinte consideração: 

 
Uma cidade com números expressivos como: 11.500 reais de Renda per 
Capita anual e um PIB de 2,7 bilhões de Reais. Essa é a Mossoró que está 
revelada nas páginas da Veja da edição 2.180 publicada em 1º de Setembro 
de 2010. Segundo o editor Leonardo Coutinho é a cidade “Leão do 
Nordeste”. (REVISTA ACONTECE EDIÇÃO 2011, p. 15) 

 

Todavia, essa realidade tem uma perspectiva bastante centrada e perceptível 

a partir do cenário hoje existente em Mossoró: 
 

A cidade saiu de uma dependência secular do Sal, para uma economia que 
tem outros pilares, como é o caso do petróleo, frutas tropicais e serviços. A 
cidade polariza 70 municípios que abrange não só o RN, mas os municípios 
do Ceará e Paraíba. Os serviços fazem da cidade um centro comercial 
dinâmico que desponta como um Norte para agregar ainda mais 
oportunidades. Hoje a cidade já dispõe de Shopping Center, coisa que não 
havia na década de 80, bem como 5 instituições de ensino superior, sendo 
duas públicas (UERN e UFERSA), o que mantém 10 mil universitários. 
(REVISTA ACONTECE EDIÇÃO 2011, p. 15) 

 

Assim, a cidade de Mossoró vai fincando suas bases numa lógica de 

crescimento que alia diferentes contextos, mas que deixa claro sua importância em 

recursos naturais, em nível de crescimento e possibilidades que vão além de 

estratégias participativas, pois se referem a uma situação movida por suas 

condições naturais e por peculiaridades que a fazem sobressair e se destacar num 

rol de cidades médias em destaque atualmente no Brasil. Para apoiar e atender as 

novas demandas e ao novo público que chega e vive em Mossoró, a expansão 

urbana veio com a renovação dos espaços por meio da verticalização e da 

horizontalização em condomínios residenciais na cidade. Fato este que pode ser 

visualizado com a foto 51, tendo em vista a importância de condomínios como o 

Alphaville para atender essa nova classe emergente a partir dos novos padrões 

recriados na cidade. 
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Foto 51: Condomínio residencial de luxo no eixo de expansão da Avenida João da Escóssia. Crédito: 

Eduardo Mendonça, 2011. 
 

 
Tratando-se das 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 frente 
de expansão do mercado imobiliário, agrupando o trinômio: loteamentos 
fechados, shopping Center e Universidade Privada, configurando-se a 
conformação de nova centralidade em Mossoró. Ressalta-se, todavia, a 
complementaridade entre essa e o centro tradicional mediante a interligação 
viária facilitada entre os mesmos através de avenida estruturante do eixo de 
autossegregação residencial, tornando-se ambos disponíveis aos setores 
privilegiados que se apropriaram das melhores localizações no espaço 
urbano. (PEQUENO E ELIAS In: SPOSITO et al, 2010, p. 215) 

 

A figura 19 ilustra a concentração de condomínios no bairro Nova Betânia, 

deixando claro a relevância da expansão intra-urbana para o estabelecimento e 

fortalecimento dos lugares. A identidade desse bairro de classe média e classe alta 

foi delineada ao longo dos anos pela sua localização e agora principalmente por 

deter uma infraestrutura organizada e também por possuir empreendimentos 

bastante importantes. 
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Figura 19: Localização dos condomínios por bairro em Mossoró, 2011. 
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Figura 20: Localização dos condomínios em Mossoró, visão das principais avenidas, 2011. 

 

É possível compreender e mostrar a partir do esquema teórico de análise 

abaixo representado que o fenômeno da gentrificação acontece, principalmente nas 

cidades pela existência da acessibilidade por meio das vias intra-urbanas. Isto é, a 

promoção da infra-estrutura nesses locais é fundamental para a reestruturação 

espacial, que são essas condições de instalação e permanência no local que devem 

garantir a presença de agentes investidores e gentrificadores consequentemente. 

Por sua vez, os dois eixos de expansão trabalhos e discutidos aqui servem para 

ilustrar o fator crucial da acessibilidade41

                                                 
41 A acessibilidade á infra-estrutura – embora seja importante num país como o Brasil, onde ela é 
escassa- não é tão determinante como a acessibilidade dos seres humanos às localizações, ou seja, 
aquela que envolve deslocamentos espaciais. Em primeiro lugar, a acessibilidade à infra- estrutura  
pode ser reproduzida pelo trabalho humano .As localizações como vimos não. (VILLAÇA, 2001, p. 
342). 

 humana a determinados locais. 

Notadamente, os dois eixos apresentam um processo de gentrificação. 
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Tais condições, habilitadas mediantes inúmeros acordos e condicionantes 

que trazem consigo o entrave das circunstâncias políticas proporcionadoras das 

dinâmicas espaciais a serem consolidadas. No caso de Mossoró é válido a 

consideração abaixo: 

 
Para atrair investimentos, a Prefeitura de Mossoró realizou grandes obras 
de infraestrutura urbana, abrindo novas fronteiras de progresso na cidade. 
Uma delas é o prolongamento da Avenida João da Escóssia, iniciando na 
BR-304. A obra viabilizaria, de imediato, a construção do shopping Center 
da cidade, o Mossoró West Shopping. Um investimento de R$ 55 milhões, 
hoje consolidado. O MWS é responsável por 1.200 empregos diretos e 
outros 3.500 indiretos, segundo metodologia aplicada pela Associação 
Brasileira de Shoppings Centers (ABRASCE). Mas, o prolongamento da 
“João da Escóssia” não se limita à importância econômica da instalação no 
West Shopping. (Disponível em < www.jornaldefato.com.br> acesso  
em 29 de julho de 2011) 

 
 

 
Figura 21: Presença de condomínios na Avenida João da Escóssia, 2011. 

 

http://www.jornaldefato.com.br/�
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No entanto, o argumento ainda nos permite compreender que as escalas de 

transformações se alargam e aliam a transformações que vão se consolidando junto 

com as dinâmicas espaciais presentes no local. Pois, os resultados sinalizam para a 

comprovação do argumento exposto. Já que, ainda nesse caso tem-se: 

 
A nova avenida trouxe, de imediato, outros benefícios para a cidade. Ao 
longo de quase um quilômetro e meio e R$ e 1,3 milhão de investimento, a 
João da Escóssia recebeu ainda outros investimentos, como o campus da 
Universidade Potiguar (UnP), hoje com cerca de seis mil alunos. Na mesma 
balada vieram ainda empresas, como a loja do Atacadão, e dois 
condomínios: Alpha Ville e San Ville. (Disponível em 
<www.jornaldefato.com.br> acesso em 29 de julho de 2011). 

 

No que refere a realidade de Mossoró, é possível ilustrar com outra avenida 

que também passou por importantes transformações, apesar de pertencer a uma 

área considerada periférica, desfruta de semelhante processo de enobrecimento e 

da formação de novas centralidades: 

 
Um dos fatores que favoreceu o despertar das atenções de construtoras 
para essa área considerada periférica foi a urbanização e humanização da 
Avenida Rio Branco, cortando a cidade de Leste a Oeste, a Rio Branco se 
configura como uma das principais avenidas de Mossoró. Passa pelos 
bairros Santo Antônio, Centro, Bom Jardim, Boa Vista, Lagoa do Mato e é 
acesso direto ao Conjunto Santa Delmira. As reformas empreendidas ao 
longo da avenida mudaram o cenário da Estrada da Raiz, até então rotulada 
como foco de ações violentas praticadas por criminosos. Some-se a isso a 
já existente tendência de crescimento de imóveis verificada desde a 
inauguração das unidades residenciais do condomínio Jardim do Thermas. 
(Disponível em <www.correiodatarde.com.br> acesso em 26 de julho de 
2011). 

 
 

http://www.jornaldefato.com.br/�
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Foto 52: Final da Avenida Rio Branco, presença da ocupação verticalizada e de glebas vazias 

bastante valorizadas, no Bairro Santo Antônio. Crédito: Eduardo Mendonça, 2011. 
 

A segregação é dinâmica, envolvendo espaço e tempo, e este processo de 
fazer e refazer pode ser mais rápido ou mais lento, de modo que uma 
fotografia, um padrão espacial, pode permanecer por um longo período de 
tempo  ou mudar rapidamente. A dinâmica da segregação, no entanto, é 
própria do capitalismo, não sendo típica da cidade pré-capitalista, 
caracterizada por forte imobilismo sócio-espacial. (CORRÊA,1989, p. 69). 

 

Há uma situação peculiar no caso da Avenida Rio Branco que envolve não só 

o enobrecimento dessa área, mas a transformação do espaço: evidencia um 

processo de segregação impulsionado necessariamente pelo rol das dinâmicas 

inseridas e os costumes e valores dos novos freqüentadores42

                                                 
42 Uma das primeiras imobiliárias a farejar o potencial da cidade e aterrissar na capital oestana foi a 
LL Imóveis. Com 10 anos no mercado potiguar, a empresa fixou escritório em Mossoró há três anos, 
quando o forte crescimento do setor de imóveis ainda era bastante embrionário. “Percebemos que se 
tratava de um lugar com excelentes perspectivas de negócios e resolvemos investir. Hoje, é uma 
cidade- pólo, com muitas empresas novas chegando”, analisa o diretor administrativo da imobiliária, 
Lindemberg Souza Fernandes. Ele lembra que o forte de Mossoró, antes do lançamento do Programa 
Minha Casa Minha Vida, eram empreendimentos de luxo e em condomínios fechados , que não 
tinham tanta força  de venda.” Mossoró muito tempo trabalhou com produtos direcionados para a 
classe média e alta. O crescimento para as classes populares se deu com o Minha Casa Minha Vida”, 
reforça Fernandes. O Ponto chave do Programa, na opinião do diretor, é que as construtoras 
passaram a ser estimuladas a construírem larga escala, o que ensejou a atuação de uma ampla 
gama de profissionais, principalmente engenheiros, arquitetos e paisagistas. (Disponível em www. 
empresasemercado.com.br  acesso em 19 de novembro de 2010.). 

 e investidores do 

local. Pois, 



179 
 

Hoje são contabilizados além das dez torres do condomínio Jardim do 
Thermas, um total de nove edifícios concluídos e três programados para a 
construção, distribuídos nos nove eixos das avenidas Rio Branco e Lauro 
Monte, englobando a Rua Chico de Clara. Os três lançamentos são 
Mont’Pellier contando com uma torre e o Rubens Pinto que apresenta duas 
torres. Entre muitos edifícios que foram construídos são registrados o Clóvis 
Ciarlini com duas torres, o Esplanada da Rio Branco com quatro torres cujo 
valor das unidades habitacionais à época do lançamento custava a partir de 
R$ 78 mil. As vendas tiveram saldo positivo segundo o balanço constatado 
pela construtora Repav. Por ser populoso e configurar um dos mais 
extensos bairros de Mossoró, o Santo Antônio é um exemplo de contraste 
social, pois se por um lado apresenta área comercial e habitacional 
privilegiada, por outro ainda concentra um espaço de escassa infra-
estrutura. (Disponível em www.correiodatarde.com.br acesso em 26 de julho 
de 2011). 
 

 
A figura 22 mostra a presença de condomínios na Avenida Rio Branco, o 

destaque para a figura se dar necessariamente pelo enobrecimento da área e a 

valorização dada as construções dessa localidade. Todavia, na extensão do bairro 

Santo Antônio, essa presença chama a atenção, já que anteriormente esse eixo do 

bairro era considerado periférico e até mesmo considerada área de risco pelas 

características de violência e de índices de criminalidade nessa região da cidade. 

http://www.correiodatarde.com.br/�
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Figura 22: Presença de condomínios nos bairros na Avenida Rio Branco, 2011. 

 



181 
 

Conforme observado, as diferenças sociais nessa localidade servem para 

ilustrar as novas dinâmicas no local sendo propiciadas pela modificação43 no uso44

                                                 
43 Em conjunto, estas transformações e processos podem proporcionar uma primeira aproximação de 
uma explicação integrada das diferentes facetas da gentrificação e da reestruturação urbana. 
(SMITH, 2007, p. 21). 
44 A importância das questões demográficas e de estilos de vida parece ser fundamental na 
determinação da forma superficial assumida pela reestruturação, em vez de explicar a ocorrência da 
transformação urbana. Em vista do movimento do capital em direção as áreas centrais, e a ênfase 
nas funções executivas, profissionais, administrativas e de gestão, assim como outras atividades 
auxiliares, as mudanças demográficas e os estilos de vida podem auxiliar a explicar por que ocorre a 
proliferação de cafés chiques em vez de Harry Johnsons, de butiques de roupas de grife e gourmet 
shops requintados em vez de mini-mercados, de placas American Express em vez de “aceitamos 
apenas dinheiro”. (SMITH, 2007, p. 27). 

 e 

na ocupação, mostrando que as novas identidades são estabelecidas por meio da 

consolidação desses lugares. Notadamente é possível interpretar que o argumento 

proposto a partir do pressuposto de que a gentrificação é permeada pelas 

metamorfoses dos espaços construídos, é válido, tendo em vista, que a mesma 

ocorre pela via do enobrecimento e que o mesmo irá consequentemente promover a 

segregação espacial do lugar. 

Desse modo, a interpretação dos fatos ora discutidos em Mossoró, como 

também em outras cidades permite conferir que existem diferentes dimensões 

envolvidas nesse processo, em que as mudanças espaciais não ocorrem de forma 

isolada, haja vista influenciar e serem influenciadas. Nesse sentido, tem-se a 

construção para a formação de centralidades, que devem ser norteadas 

necessariamente pelo uso e pela ocupação de um dado lugar, favorecendo um 

conjunto de forças que possibilitam a formação de identidades, ou seja, as 

identidades vão sendo construídas, por meio da consolidação do uso do lugar. Com 

isso, os espaços transformados são consolidados, renovando nessa linha de 

interpretação o ciclo de análise, embora requerendo nessa ótica a sustentabilidade 

não só do processo, mas, sobretudo de uma ocupação que integre as condições 

para uma sociedade economicamente viável e sustentável em seus processos, o 

que não acontece no caso estudado. 
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5 CONCLUSÃO 
 

As atuais intervenções nas cidades médias, fazem parte de uma perspectiva 

estratégica de crescimento da economia urbana, em direção à competitividade. 

Contudo, há uma necessidade de um planejamento nesses espaços que aliem 

desenvolvimento econômico à minimização da segregação dos mesmos. Assim, é 

possível compreender a lógica capitalista que direciona a meta desses eixos de 

crescimentos, haja vista, os agentes do processo em sua grande parte aparecerem 

como investidores privados, mas que se beneficiaram com  incentivos por parte do 

poder público para se instalarem nos locais motivados por incentivos ora fiscais, ora 

pela atratividade das atividades agregadas que vão surgindo para dar suporte a 

outras já existentes no lugar.              

Diante desse fato, Mossoró passou por uma grande mudança estrutural. 

Desde sua formação com o povoamento no período colonial, o principal vetor de 

crescimento de Mossoró era ao longo do rio Mossoró, no sentido sudoeste-nordeste 

(paralelo ao rio). A partir da década de 1970, o principal vetor de crescimento 

alterou-se drasticamente e passou a ser no sentido sudeste noroeste (perpendicular 

ao rio), norteando nessa perspectiva seus eixos de expansão.    Com isso, entende-

se que os processos de valorização provocados pela abertura de novas ruas, 

construção de praças, de edifícios e a uma conseqüente renovação dos espaços 

construídos, tem consolidado pouco a pouco uma evolução urbana capaz de 

modificar o uso e direcionar um sentido diferente aos espaços: foram alvo de 

gentrificação, no sentido da metamorfose do espaço construído.  

Por isso, é necessário mostrar que há um significativo avanço na cidade e no 

processo estudado, quando impulsiona a economia e promove um fluxo maior de 

pessoas. Mas, também é possível perceber que o lado negativo da situação está na 

segregação do espaço, impulsionada pela mudança nos estilos de vida, além da 

valorização das glebas vazias provocarem valorização fundiária e especulação 

imobiliária forjando nesse contexto, um cenário de exclusão e segregação, que 

afasta a população do lugar, em parte pelo uso e outra pela ocupação de espaços 

novos e/ou renovados na cidade de Mossoró.  
 Conclui-se que o espaço urbano em Mossoró assumiu um sentido sob a ótica 

da gentrificação, pois, as propostas idealizadas junto ao seu projeto de urbanização 
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tem estabelecido os novos parâmetros da relação capital - trabalho promovendo a 

construção de novos espaços de sociabilidade, requalificando e revitalizando outro, 

incorporando a alguns locais novas construções, incentivando  uma dinâmica de 

atividades capazes de modificar os costumes e uma identidade antes vista, 

associada a presença de residências horizontais e que hoje deram lugar a 

empreendimentos verticais. Desse modo, se a gentrficação é delineada pela 

formação de uma identidade formatada pelos padrões culturais introduzidos nas 

mudanças, pode se afirmar que Mossoró vive um processo gentrificador em sua 

essência. 

É possível entender ainda que os espaços urbanos são vistos também como 

espaços das diferenças nas cidades médias, marcadas pelas identidades atribuídas 

aos valores e aos costumes do lugar. Assim, a gentrificação pode ser compreendida 

a partir da transformação nesta escala, visto que a metamorfose de um lugar não 

muda o espaço, mas a funcionalidade do local. Já que a identidade das pessoas 

pode ser construída e até transformada, dependendo do uso, da funcionalidade e da 

propagação do fluxo de atividades oferecidas em determinada localidade. 

Pois, as funcionalidades nos espaços mudam hoje, prioritariamente para 

atender as novas demandas do sistema capitalista e a centralidade de um espaço só 

existe, quando seus fluxos convergem a partir de uma identidade que “centraliza” os 

processos existentes. Desse modo, é notória a discussão dos eixos de expansão em 

Mossoró: O da Avenida Rio Branco com cenário delineado pela espetacularização 

da cena urbana e o da Avenida João da Escóssia, marcada pelo novo e pelo 

embelezamento do lugar. 

Assim a metamorfose do espaço, induz a formação de centralidades porque 

define o ‘centro’, conforme a funcionalidade que o identifica a partir dos processos 

existentes; sendo o resultado da influência cultural, moldada pelos valores e 

costumes que formatam a identidade e que conduzem a gênese das centralidades e 

atende nessa lógica, aos anseios do capitalismo. 

 Desse modo, a transformação metamorfoseada do espaço necessita e se 

beneficia dos atuais padrões de governança para gerir o complexo processo que dá 

sentido a mudança nas cidades, sendo possível afirmar que a atração de 

investidores para um dado local é resultado da centralidade produzida por atividades 

produtivas de serviços ou produtos, geradores de renda e agregadores de valores, 
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em que a renovação, a reabilitação e a revitalização consistem em processos, 

norteados pela lógica produtivista que delineiam a gentrificação dos lugares. 

A gentrificação do espaço, por meio da ocupação e do uso permite avaliar o 

perfil de uma cidade diante de suas transformações , assim como sua projeção em 

relação as políticas de revitalização dos espaços públicos, que moldam a realidade 

do lugar em função do incentivo dos agentes promotores da renovação espacial. Por 

isso, os processos gentrificadores representam a metamorfose no espaço urbano 

quando tem como resultado a criação de uma identidade moldada pelos: ditames da 

cultura, agentes transformadores, ideologias e símbolos e pelas interfaces do 

capitalismo, as quais podem ser mediadas pela revitalização, a renovação, a 

requalificação e a reapropriação nos espaços urbanos que são modalidades de 

estratégias propostas para a restauração dos espaços públicos, das quais 

defendemos que fazem parte de um circuito de gentrificação funcional globalizada. 

  Com isso, decorre deste fato, a atribuição de diferentes sentidos nas vias 

urbanas, capazes de promover nas cidades médias a construção de novas 

identidades e centralidades, a partir da mudança do uso e da ocupação do espaço, 

delineadas pelos fluxos e pelas dinâmicas construídas nos espaços urbanos 

transformados, por meio da intervenção na concretização de espaços centrais, 

capazes de reabilitar sócio-economicamente os mesmos. Sendo possível confirmar 

a premissa que norteou a tese desde o início da investigação em 2007: De repente 

tudo mudou de lugar, nesta cidade média chamada Mossoró. 
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ANEXOS 


	De acordo com Silveira, Lapa e Ribeiro (2007) o espaço intra-urbano é formado por uma dinâmica particular, onde se relacionam acessibilidade, mobilidade e segregação, sendo considerado heterogêneo nos dois primeiros aspectos.

