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RESUMO 

 

Na sociedade contemporânea a exclusão social é um tema atual e pertinente tendo em 

vista apresentar-se como desafio a gestão e ao planejamento de políticas públicas. Nessa 

perspectiva a tese intitulada O Corredor Cultural: espaço de materialização da exclusão 

social em Mossoró-RN, configura-se como momento de apreensão e análise da realidade 

local, a partir da implementação da política urbana com ênfase no modelo empreendedor, 

que tem como espaço concreto de manifestação de renovação urbana, o complexo 

cultural denominado de corredor cultural. Em função da investigação e da hipótese 

norteadora pode-se afirmar que, a política de desenvolvimento urbano implementada em 

Mossoró, a partir da década de 1990, fundada no modelo de gestão 

modernizador/empreendedor, tem provocado o aprofundamento da exclusão de parcela 

da população em relação aos espaços públicos da cidade, na medida em que esta política 

pública não se pautou por uma possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, pelo 

aumento da renda da população, pela mitigação da pobreza e desigualdade social na 

mesma intensidade que promoveu a reorganização do espaço geográfico com ações 

direcionadas para a construção da “cidade espetáculo”. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: exclusão social; políticas públicas; política urbana; 

empreendedorismo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



CASTRO, Carla Yara Soares de F. The Cultural Corridor: space materialization of 

social esclusion in Mossoró-RN. Thesis (Doctoral in Ciências Sociais) – Federal 

University of Rio Grande do Norte. Center for Humanities, Arts and Letters. Post-Graduate  

in Ciências Sociais, Natal, 2012. 172 p. 

 

 

ABSTRACT 

 

In contemporary society, social exclusion is an actual and pertinent theme, because it 

presents itself as a challenge to management and planning of the public policies. In this 

perspective, the thesis entitled "The Cultural Corridor: space materialization of social 

exclusion in Mossoró-RN" is a moment of apprehension and analysis of the local reality 

from the urban policy implementation that emphasized an enterprising model, which has, 

as the concrete space to urban renovation manifestation, the cultural complex called 

cultural corridor. Because of the investigation and the directional hypothesis, it is possible 

to say that the urban development policy implemented in Mossoró, starting from the 1990 

decade, based in the model of modernizing/enterprising management, has been causing 

an intensification of a society parcel exclusion from the city public space, since this public 

policy didn't prioritized job market increasing, as well as population incomes improving, 

poverty and social inequality reduction, at the same proportions it promoted geographic 

space reorganization with directional actions to build the "spectacle city". 
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Conceber a nós mesmos como arquitetos de nosso 

próprio destino e de nossa própria sorte é adotar a 

imagem do arquiteto como metáfora de nossa condição 

de agentes no curso de nossas práticas cotidianas e, por 

meio delas, efetivamente preservar, construir e 

reconstruir nosso modo de vida. 

 

(David Harvey, 2004) 
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O trabalho ora apresentado tem como objetivo estudar as políticas públicas 

e exclusão social na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, 

particularmente a política pública urbana implementada na cidade no período de 

1997 a 2011. Para tanto, focaliza-se a política de investimentos do governo 

municipal nos equipamentos públicos de cultura e lazer e suas implicações no que 

se refere às possibilidades de inclusão e exclusão da população aos espaços da 

cidade. 

A demarcação do período (a partir da década de 1990) deve-se ao fato de 

representar o início do desenvolvimento de um projeto de gestão marcado pela ideia 

de empreendedorismo e modernidade, que se inicia durante o governo da prefeita 

Rosalba Ciarlini Rosado (1997-2000/ 2000-2004) e assumido pela sua sucessora 

prefeita Maria de Fátima Rosado (2005-2008/2009-2012), ao dar continuidade a 

esse projeto de modernização administrativa com maciços investimentos no espaço 

urbano da cidade de Mossoró. 

A identificação com a temática da exclusão é resultante das indagações e 

reflexões suscitadas durante o Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente- 

PRODEMA/UERN, no qual se desenvolveu um trabalho voltado para a expansão 

urbana de Mossoró, importante polo econômico do estado do Rio Grande do Norte, 

e as implicações desse processo de expansão que tem como marcas a pobreza e a 

desigualdade social, como também sua relação com a preservação do meio ambien-

te e/ou consequência para tal, com ênfase no desenvolvimento sustentável. Seus 

desdobramentos direcionaram para novos questionamentos, agora relacionados 

com o interesse em articular as reflexões sobre as políticas de desenvolvimento ur-

bano e à discussão acerca da exclusão social, por compreender que este fenômeno 

vem se agravando na sociedade pela insuficiência de políticas públicas e do plane-

jamento urbano e rural que atenda às necessidades sociais, econômicas, espaciais, 

ambientais e culturais dos indivíduos, dessa forma, atingindo um número considerá-

vel de pessoas particularmente no Brasil, as quais vivenciam problemas de necessi-

dades não satisfeitas e de direitos não efetivados (POCHMANN, 2003). 

A hipótese construída e que conduzirá a análise consiste no entendimento 

que a política urbana implementada em Mossoró, a partir da década de 1990, fun-

dada no modelo de gestão modernizador/empreendedor, tem provocado o agrava-

mento da exclusão de parcela da população aos espaços públicos da cidade, na 
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medida em que essa política pública voltada para o espaço citadino não configurou 

como possibilidade de acesso da população a determinadas áreas da cidade, de 

ampliação do mercado de trabalho, do aumento da renda da população, da mitiga-

ção da pobreza e desigualdade social na mesma intensidade que promoveu a reor-

ganização e renovação do espaço geográfico. 

Assim sendo, a tese levantada é que a política urbana norteada pela ideia 

modernizadora e empreendedora aumenta a exclusão social de parcela da popula-

ção, privando-a do acesso aos serviços e equipamentos públicos de lazer cultural e 

do seu usufruto. Desse modo, considera-se que parcela da população da cidade de 

Mossoró enfrenta um processo de exclusão social, tendo em vista que, além de en-

contrar-se em uma situação de pobreza, segregação e desigualdade social, ver-se 

restringido do direito à cidade, isto é, do acesso a um espaço público enquanto lugar 

comum de sociabilidade, uma vez que, a partir de então, esse espaço público perde 

a sua essência enquanto tal, passando a ser, também, um espaço privado pelo con-

sumo. 

À proporção que a implementação da política pública ocorria, várias indaga-

ções foram emergindo, dentre elas, aquela que nos conduziu na realização deste 

trabalho e no encaminhamento da tese anteriormente referida, qual seja: em que 

medida a política pública urbana implementada pelo poder municipal, a partir da dé-

cada de 1990, tem agudizado o processo de exclusão social de parcela significativa 

da população aos equipamentos sociais públicos de lazer e cultura, particularmente 

o espaço público da cidade denominado Corredor Cultural? 

A escolha do Corredor Cultural para estudo deve-se à compreensão de que 

este representa um dos maiores expoentes da política urbana implementada pelo 

poder local, tendo como fundamento basilar o modelo de renovação urbana calcado 

no empreendedorismo. 

O sítio histórico cultural formado pelo Corredor Cultural está localizado na 

Avenida Rio Branco, no centro da cidade, constituído pela Praça da Criança, Esta-

ção das Artes, Teatro Municipal, Memorial da Resistência, Praça da Convivência e 

Praça dos Esportes, os quais oferecem serviços de entretenimento, cultura e gastro-

nomia. Veja-se a fotografia 1, que ilustra parte desse espaço da cidade de Mossoró: 
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 Fotografia 1 - Corredor Cultural na cidade de Mossoró-RN 

AVENIDA RIO BRANCO – Mossoró/RN 

 
Fonte: CASTRO, Carla Yara S. F. Pesquisa de 
campo, 2011. 

PRAÇA DA CRIANÇA – Mossoró/RN 

 
Fonte: CASTRO, Carla Yara S. F. Pesquisa de 
campo, 2011. 

ESTAÇÃO DAS ARTES – Mossoró/RN 

 
Fonte: CASTRO, Carla Yara S. F. Pesquisa de 
campo, 2011. 

TEATRO MUNICIPAL – Mossoró/RN 

 
Fonte: CASTRO, Carla Yara S. F. Pesquisa de 
campo, 2011. 

MEMORIAL DA RESISTÊNCIA – Mosso-
ró/RN 

 
Fon-
te:http://mossoro.apaebrasil.org.br/artigo.phtmt 

PRAÇA DA CONVIVÊNCIA – Mossoró/RN 
 

 
Fonte:http://mossoro.apaebrasil.org.br/artigo.phtmt 

 



19 
 

O projeto do referido empreendimento de lazer cultural da cidade de Mosso-

ró foi instituído, inicialmente, na gestão do ex-prefeito Jerônimo Dix-huit Rosado 

Maia (1981-1984), através da Lei municipal nº 148/83, que cria a zona especial do 

corredor cultural. Entretanto o processo de concepção e execução do projeto intitu-

lado de “Urbanização e Humanização da Avenida Rio Branco” ocorrerá apenas na 

gestão de Maria de Fátima Rosado, e contou com a participação não só do poder 

público municipal, mas também do segmento empresarial e do cultural, representado 

pelos diversos grupos existentes na cidade.  

Anunciado como meta número 1 (um) da gestão capitaneada pela prefeita 

Maria de Fátima Rosado (PFL), esse projeto tinha duas finalidades principais: a pri-

meira, reforçar a avenida Rio Branco como via de tráfego, tendo em vista as neces-

sidades impostas pela expansão urbana e pelo crescimento do fluxo de automóveis; 

a segunda, transformar a área em espaço voltado para o atendimento às necessida-

des de lazer e cultura - dois expressivos indicadores de desenvolvimento socioespa-

cial, é importante evidenciar - dos citadinos mossoroenses. Para tal, são instalados 

equipamentos de lazer, gastronomia, esporte e cultura, ou seja, entretenimento de 

uma maneira abrangente para o acesso da população. 

Entretanto, essa intervenção estatal por meio da conformação de uma políti-

ca urbana não se concretizou em uma política de ampliação de uma esfera pública 

(Arendt, 1993). Isso se deve ao fato de que o espaço do Corredor Cultural passou a 

ser apreciado por turistas, bem como por segmentos da população que possam pa-

gar para utilizá-lo, deixando à margem uma parcela considerável de pessoas que 

não têm condições materiais para consumir o referido espaço, transformando o cor-

redor cultural em um espaço privatizado, uma vez que seu acesso é intermediado 

pelo consumo. 

A ação do governo local está associada a um novo paradigma urbanístico, 

que tem como base a adoção de um programa de renovação e revitalização em á-

reas centrais da cidade, inspirados na agenda política dos governos nacionais, a 

exemplo dos planos de recuperação de espaços urbanos implantados em cidades 

como Barcelona (Espanha), Londres (Inglaterra), Rio de Janeiro (Brasil), apontadas 

no estudo realizado por Compans (2004). Esse modelo importado, apesar de estar 

em evidência no sentido de promover o embelezamento das cidades, atraindo, as-

sim, turistas/consumidores e novos investidores, tem, ao mesmo tempo, provocado 

implicações socioespaciais para a maioria da população, tendo em vista que, ao pri-
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orizar ou selecionar determinadas áreas urbanas, segmenta o consumo e uso da 

cidade, inclusive excluindo pessoas e grupos do viver a cidade em sua plenitude. 

Compreende-se que os estudos e as reflexões a respeito das políticas urba-

nas, da exclusão social e da relação entre ambas, configuradas na sociedade con-

temporânea representam um enorme desafio, tendo em vista o tema revestir-se de 

complexidade, apresentando diferentes interpretações, definições e compreensões 

na arena teórica conceitual, bem como apresentando uma diversidade de interven-

ções pelo poder público. Nessa perspectiva buscou-se dialogar com importantes teó-

ricos que se debruçaram sobre a questão. 

 Assim sendo, recorreu-se à concepção de política pública como o “Estado em 

ação”, conforme definição elaborada por Jobert e Muller (1987). A tematização do 

Estado e seu papel na sociedade capitalista 

 Em se tratando da exclusão social, a literatura científica dos mais diversos 

campos do conhecimento como a Sociologia, Geografia, Serviço Social, Economia, 

tem se utilizado de uma extensa lista de termos para caracterizá-la, desta feita, 

emerge uma multiplicidade de nomenclaturas, dentre estas, merecem destaque 

desfiliação, construção de Castel (1998, 2006); nova pobreza de Paugam (2003) e 

vulnerabilidade de Katzman (2001). 

Desse modo, diante da variedade de termos, diversidade de definições e 

caracterização já pontuada, optou-se por considerar pertinente o termo exclusão 

social, a partir dos estudos de teóricos brasileiros (POCHMANN, 2003; SPOSATI, 

1999; NASCIMENTO, 1994); e entendê-lo como um processo multidimensional que 

exclui ou coloca à margem um determinado segmento social, e que na sociedade 

capitalista se reveste de muita complexidade e de diversas facetas. 

De acordo com Sposati (1999), a exclusão inclui-se num complexo universo 

social, econômico, cultural e político, portanto é um processo que soma várias situa-

ções em graus diversos na escala entre exclusão-inclusão social. Ele é caracteriza-

do não só pela ruptura com o mercado de trabalho – desemprego, subemprego, con-

tratos flexíveis, mas também por várias outras rupturas como afetivas, familiares etc. 

No conjunto da construção teórica a respeito da exclusão social, considera-se 

salutar evidenciar a análise de Martins (1997) quando afirma que é preciso tratar o 

conceito de exclusão nos seus diferentes aspectos, isto é, histórico, econômico, 

político, cultural e sociofamiliar. Dessa forma, para compreender o fenômeno 

exclusão social, é necessário situá-lo no campo multidimensional da realidade social. 
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No Brasil, o fenômeno da exclusão social se expressa pelo agravamento da 

situação de pessoas que vivem cotidianamente problemas de necessidades não 

satisfeitas, como: trabalho, renda, moradia, saúde, educação e lazer. Esses 

problemas são fruto de um modelo econômico concentrador e excludente e da 

inexistência, dentre outros, de uma política agrária eficiente, impulsionando, assim, a 

"expulsão" de grande contingente de pessoas do seu lugar de origem, obrigando-as 

a se aglomerarem nos grandes centros urbanos e nas cidades de médio porte, na 

busca de melhores condições de vida. Isso é observável em todo o país.  

É, entretanto, na região Nordeste que, por questões econômicas e políticas, 

esse fenômeno da exclusão social manifesta-se com maior intensidade, pois sua 

formação histórica é marcada por problemas estruturais, como concentração de 

renda, estrutura fundiária, acentuados pelo desenvolvimento de um modelo 

econômico excludente e injusto socialmente, materializado pela desigualdade 

regional entre o Norte e Sul do país. O mapa 1 organizado por POCHMANN (2003), 

sobre o índice de exclusão social dos municípios brasileiros ilustra essa realidade 

social. 

 Mapa 1 – Mapa da exclusão social no Brasil 

 
Fonte: POCHMANN, M. Atlas da exclusão social, 2003. 
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Situada na região semiárida do Nordeste do Brasil, a cidade de Mossoró se 

insere nesse quadro preocupante de exclusão social de parcela da população ao 

apresentar um índice de exclusão abaixo de 0,5,(POCHMANN, 2003) denotando a 

agudização do processo de exclusão, notadamente a partir da implementação, na 

década de 1990, do projeto de desenvolvimento urbano capitaneado pelo poder pú-

blico municipal, ancorado no modelo modernizador/empreendedor. Esse projeto de 

modernização adotado pela Prefeitura Municipal de Mossoró buscou desenvolver 

práticas de gestão ditas inovadoras e construir mudanças na cultura organizacional, 

seguindo os princípios mais gerais de uma política de funcionamento da estrutura 

governamental com base na globalização, descentralização das políticas, redução 

da presença do Estado nas esferas da vida social, inserção competitiva e moderni-

zação produtiva. 

A cidade de Mossoró faz parte da mesorregião oeste potiguar. É o segundo 

núcleo urbano do estado do Rio Grande do Norte, com uma população formada por 

259.886 habitantes (IBGE, 2010). O mapa 2 a seguir ilustra a localização geográfica 

do município. 

Mapa 2 - Localização geográfica do município de Mossoró-RN 

 
Fonte: IDEMA, 2006; IBGE, 2010. Elaboração: Heloísa Cruz, 2012. 
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Historicamente, Mossoró tem-se apresentado como um território de atração 

para as populações das localidades que fazem parte do seu entorno, como é o caso 

das cidades de Baraúna, Areia Branca, Upanema, Tibau, Grossos, Serra do Mel, 

entre outras, que veem no potencial econômico ligado às atividades econômicas: 

salineira, petrolífera, frutíferas e de serviços, possibilidades de inserção no mercado 

de trabalho. 

A sua expansão urbana ocorreu com mais intensidade em meados dos anos 

de 1980, estimulada pelo surto de crescimento econômico a partir da instalação da 

Petrobras e prestadoras de serviços e se intensifica no século XXI ao despontar, no 

cenário regional e nacional, como a cidade do futuro, ao situar-se promissora eco-

nomicamente (ROCHA, 2005). 

A respeito da expansão urbana, Coelho (2006), nos seus estudos sobre o 

processo de urbanização de Mossoró, afirma: 

Mossoró teve um crescimento acelerado e diferenciado do Nordeste, 
Brasil e Rio Grande do Norte, indicando um rápido processo de ur-
banização, determinado por fluxos migratórios com o esvaziamento 
das áreas rurais e ampliados pela busca das populações circunvizi-
nhas pelos bens e serviços do município, especialmente na década 
de 1980, motivado pelo crescimento econômico gerado pelas ativi-
dades ligadas à exploração do petróleo. (2006, p. 51). 

 O crescimento urbano e o dinamismo econômico apontados pela autora são 

também relatados no trabalho desenvolvido por Rocha (2005), em que discute a 

respeito da expansão urbana da cidade de Mossoró e afirma que o estabelecimento 

das atividades da Empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), no início dos anos de 

1980, na região e mais especificamente em terras mossoroenses, acarretou uma 

série de transformações ao cenário urbano e conferiu dinamismo aos setores eco-

nômicos, sociais ou culturais.  Merecem destaque a construção/expansão da rede 

hoteleira, o crescimento do número de estabelecimentos educacionais e comerciais 

e o desenvolvimento do segmento imobiliário. 

A partir da década de 1990, esse processo de urbanização acelera-se, 

agora, não só impulsionado pela presença da Petrobras e subsidiárias na região, 

mas também alavancado pelos investimentos e incentivos do governo local ao 

capital privado, bem como pela construção e reformas de espaços que embelezam a 

cidade, no movimento de busca para torná-la atrativa economicamente. 
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Rodrigues (1996) chama-nos a atenção quando afirma que o crescimento 

urbano nos países em desenvolvimento pode ser caracterizado como “inchação de 

cidades”, pois ele não revela o desenvolvimento urbano pleno, na perspectiva da 

instalação e ampliação da rede de serviços, ou do crescimento industrial. Ao 

contrário, expressa a pobreza e a exclusão da população. O impacto do 

desenvolvimento de políticas públicas no espaço da cidade, particularmente no 

investimento em equipamentos de lazer cultural, tem provocado problemáticas 

sociais que agravam o quadro social de Mossoró. 

A formação de favelas no espaço urbano de Mossoró é uma manifestação 

desse impacto negativo, e que expressa uma das faces ou dimensões do processo 

de exclusão social. Dados de 2010 da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Ter-

ritorial e Meio Ambiente (SEDETEMA) apontam para a existência de 11 (onze) fave-

las em Mossoró, concentradas nos bairros Presidente Costa e Silva, Santa Delmira, 

Belo Horizonte, Dom Jaime Câmara, Santo Antônio e São Manoel. 

Dessa forma, acredita-se que o presente trabalho reveste-se de importância 

pela atualidade da discussão sobre a produção do espaço urbano, das políticas aí 

implementadas e a exclusão social. Portanto, a pertinência do trabalho aqui 

apresentado se justifica, tendo em vista que poderá constituir-se importante fonte de 

referência,assim como possibilitar a condução de novos estudos e pesquisas nas 

Ciências Sociais e mais especificamente no Serviço Social, e que possam 

representar instrumento de reflexão para o planejamento e ações do poder público. 

Diante do que foi explicitado até o momento, o trabalho intitulado O Corre-

dor Cultural: Espaço de materialização da exclusão social em Mossoró-RN tem 

como objetivo geral explicar a exclusão social desencadeada no contexto sociocultu-

ral daquela cidade, a partir da década de 1990 com a implementação da política de 

desenvolvimento urbano. Para tanto, buscou-se a construção de um quadro de refe-

rência teórico-metodológico sobre a política de desenvolvimento urbano e sobre a 

exclusão social como consequência de uma ação estatal que se subordina aos inte-

resses do capital e promove uma urbanização empresarial, utilizando-se da ação 

instrumental de uma city marketing. 

A produção científica de autores como Compans (2004), Sanchez (2001; 

1999), Vainer (2000), Maricato (2001) dentre outros, comungam a ideia de que o 

novo urbanismo, isto é, o paradigma de renovação ou reestruturação urbana emer-

gente criou a concepção de cidade-mercadoria como sinônimo de competitividade e 
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empreendedorismo. A construção da cidade-produto é constituída a partir de um 

planejamento estratégico – já há muito desenvolvido no âmbito da grande empresa 

capitalista – que se serve do marketing e da comunicação para criar a imagem atra-

tiva de um produto, no caso a cidade. 

Esse percurso teórico e empírico permitiu eleger como objetivos específicos: 

conhecer e analisar os projetos de renovação e revitalização urbanística promovida 

pela gestão local no centro de Mossoró, a fim de compreender as interfaces estabe-

lecidas na produção do espaço social e das políticas urbanas. Do mesmo modo, o 

trabalho se propôs a examinar as transformações e implicações resultantes dessas 

intervenções, incluindo a exclusão social enquanto contradição relacionada à imple-

mentação da política. 

A confirmação da hipótese somente foi possível com a realização de uma in-

vestigação sobre a temática exclusão social e políticas urbanas tendo como foco um 

lugar específico: a cidade de Mossoró. Essa pesquisa concretizou-se a partir da sis-

tematização de procedimentos teóricos e metodológicos que permitiram o conheci-

mento e a compreensão crítica da realidade em estudo, estando a pesquisa em sin-

tonia com Rudio (1989), que afirma ser a pesquisa social uma atividade que exige do 

pesquisador o emprego de procedimentos e disciplina que lhe possibilitará a concre-

tização dos seus objetivos.  

No que se refere à abordagem metodológica, as proposições feitas por Bau-

er e Gaskell (2007) em sua obra Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 

manual prático  apresentaram-se mais adequadas a um estudo de caráter empírico-

analítico por meio de instrumentos que servem para efetuar a sistematização, repre-

sentação e análise dos dados coletados na própria realidade, utilizando-se, para tan-

to, de uma metodologia quanti-qualitativa. A pesquisa qualitativa vista pelos autores 

deve incorporar informações quantitativas que refletem o universo empírico por meio 

dos dados estatísticos, mas com um tratamento analítico. 

Portanto, foi a partir desse quadro de referência que se definiu como unida-

de de análise para a realização da pesquisa a cidade de Mossoró, especialmente o 

Corredor Cultural, espaço considerado, neste trabalho, como ilustração do modelo 

de renovação e revitalização urbana implementada pelo governo municipal, visando 

à criação da imagem de Mossoró enquanto capital da cultura no Estado do Rio 

Grande do Norte, bem como, expressão das contradições e desigualdades do siste-

ma capitalista.  
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Integraram os sujeitos da pesquisa os usuários do Corredor Cultural, os pro-

prietários dos estabelecimentos comerciais instalados no referido espaço e morado-

res de alguns bairros da cidade. Optou-se pela amostragem aleatória simples como 

fio condutor para selecionar os indivíduos a serem abordados, quer sejam com o 

roteiro de entrevista, quer com o questionário. 

É importante registrar que para a definição dos bairros, optou-se pela sele-

ção de dois (2) bairros dentre os vinte e sete (27) existentes, sendo o critério de ren-

da considerado um dos elementos importantes, o qual tem sido utilizado pelos estu-

diosos da exclusão social (SPOSATI, 1996; POCHAMANN, 2003), pensadores que 

dão a base teórica do trabalho em tela. Assim estabelecido, foram eleitos para a 

pesquisa os bairros Bom Jesus e Itapetinga por apresentarem a menor renda média 

familiar, conforme os dados extraídos do Censo Demográfico de 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses bairros estão localizados na Zona 

Sul da cidade e margeiam a BR-304, que faz a ligação de Mossoró com a capital do 

estado (Natal) e com Fortaleza no estado do Ceará, na Zona Sul da cidade.  

  O bairro Bom Jesus possui uma área territorial de 23.000 m2 e uma popula-

ção de 1.289 habitantes com renda média familiar mensal de R$ 339,22. Já o bairro 

Itapetinga apresenta uma extensão territorial de 5.000m2 e abriga 318 habitantes 

que vivem com uma renda média familiar mensal de R$ 350,37. 

Considerando os objetivos estabelecidos e o próprio objeto de investigação, 

foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: a leitura bibliográfica e 

documental sobre a cidade e o espaço urbano, passando pela compreensão do terri-

tório, a fim de facilitar o entendimento das políticas de desenvolvimento urbano e sua 

articulação com o planejamento e o urbanismo; a observação sistemática in loco; 

produção de imagens fotográficas; entrevistas semiestruturadas e aplicação de 

questionários. 

A realização da leitura de uma bibliografia especializada privilegiou as temá-

ticas cidade e constituição dos espaços urbanos na perspectiva do território, e dos 

instrumentos de gestão materializados por meio da política urbana, desenvolvimento 

urbano e exclusão social, tais como livros, teses, dissertações e monografias, tam-

bém se buscou apoio em pesquisadores que se debruçam em estudar a cidade de 

Mossoró, objetivando, dessa maneira, obter as informações que permeiam as referi-

das temáticas. 

Na leitura documental foi dada ênfase aos planos, programas, relatórios e 
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anuários estatísticos de instituições e órgãos, dentre os quais se destacam: o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e as organizações da administração 

municipal de Mossoró – Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAM), 

SEDETEMA, Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDES) e Gerência 

Executiva de Saúde (GES). 

Ademais, levou-se em conta a observação sistemática, uma técnica de cole-

ta de dados importante na pesquisa científica (LAKATOS, 1986), que possibilitou 

identificar e analisar as transformações do espaço físico/urbano, bem como o público  

frequentador do corredor cultural. Utilizou-se para tanto o caderno de campo como 

instrumento de registro.  

Também se lançou mão do registro fotográfico da cidade de Mossoró, com 

especial atenção para aquelas imagens que denotam ações impactantes no cenário 

urbano, nas condições de vida da população e no seu entorno, bem como as que 

demarcam aspectos da vulnerabilidade e da exclusão social.  

Recorreu-se, também, à aplicação de questionário com os usuários do 

Corredor Cultural e com os proprietários dos estabelecimentos comerciais instalados 

naquele espaço e ainda a realização de entrevistas semiestruturadas com os 

moradores dos bairros Bom Jesus e Itapetinga, integrando, assim, os sujeitos objeto 

da pesquisa. 

A pesquisa realizada permitiu sistematizar a tese em quatro capítulos: no 

primeiro capítulo, nominado CIDADES E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO, é apresentada uma discussão sobre as cidades na ótica da construção do 

espaço urbano e da gestão do território, tendo como referência os autores de filiação 

neomarxista como Harvey (2005), Lefebvre (2001a), Castells (2000) entre outros, 

bem como é feita uma explanação das elaborações de autores das demais correntes 

teóricas, que tratam da vida urbana nas cidades como a Escola de Chicago, a Eco-

nomia Marginalista, e a abordagem compreensiva de Max Weber.  Nesse debate, é 

mostrado o papel do Estado e das políticas públicas para a gestão das cidades, com 

especial atenção para a realidade brasileira, a partir da elaboração de um marco re-

gulatório construído no período pós-governo militar. 

A discussão teórica desse primeiro capítulo serviu de base para o entendi-

mento da constituição do segundo capítulo RENOVAÇÃO URBANA E EXCLUSÃO 

SOCIAL, que versa sobre o novo urbanismo que emergiu no mundo na década de 
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1970 e no Brasil mais recentemente, sob a bandeira do empreendedorismo, susten-

tado sobre instrumentos de planejamento como o city marketing e o plano estratégi-

co, conforme está explicitado nos trabalhos de Arantes (2000, Vainer (2000), Marica-

to (2009), Compans (2005) e Sánchez (1999). Para esses autores, esse novo para-

digma de gestão das cidades representa um processo de reestruturação urbana for-

jado pelo capitalismo em sintonia com as novas transformações provocadas pela 

globalização, reestruturação produtiva e revolução tecnológica. Trata-se da trans-

formação das cidades em mercadorias para serem comercializadas em um mercado, 

a partir da inserção de uma nova cultura urbana que abrigue um estilo de vida pós-

moderno. 

Essas mudanças ocorrem por meio da substituição de uma postura de ges-

tão das cidades baseada no administrativo político-territorial por uma concepção de 

planejamento que tem como referência uma governança urbana articulada com as 

necessidades mercadológicas do capitalismo, visando ampliar a acumulação e re-

produção do capital de forma flexível. Uma governança empreendedora e competiti-

va que, através de parcerias adotadas entre o poder público e a iniciativa privada, 

impõe uma renovação nas políticas de desenvolvimento urbano e provoca um apro-

fundamento da exclusão social, tema central para elaboração deste trabalho de dou-

toramento. 

A discussão teórica sobre a exclusão social  tornou-se recorrente a partir da 

construção de um campo intrincado por conceitos, definições e lógicas de interpreta-

ções sobre o tema, mas que contribuem para aquecer o debate relacionado com a 

problemática da gestão urbana na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte. As-

sim, tem-se o exame de trabalhos representativos de autores como Pochmann 

(2003), Sposati (1999), Castel (1998), Oliveira (1997), Valadares (1996), Nascimento 

(1994) entre outros, a fim de subsidiar a análise dos dados coletados sobre o pro-

cesso de exclusão social na referida cidade. 

O terceiro capítulo, que tem como título MOSSORÓ NO CIRCUITO DO EM-

PREENDEDORISMO URBANO, trata do objeto de estudo, isto é, a cidade de Mos-

soró com sua história, localização, a expansão urbana e determinantes, sua econo-

mia, política e cultura, enveredando pela discussão do modelo de gestão urbana a-

dotado pelo poder local e suas implicações sociais. 

O quarto e último capítulo, intitulado OS (DES)CAMINHOS DA POLÍTICA 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO, apresenta uma leitura e compreensão do em-
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pírico, a partir dos dados coletados na pesquisa referentes às condições socioeco-

nômicas da população e seu acesso aos equipamentos públicos de lazer e cultura. 

Finalizando o trabalho, tem-se a CONCLUSÃO com as impressões e análi-

ses sobre a temática estudada a partir dos resultados obtidos durante a realização 

da pesquisa na cidade de Mossoró. Compõem, ainda, o corpo do trabalho o apêndi-

ce e as referências, partes relevantes na construção do documento final. 
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1 CIDADES E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 



31 
 

 

O estudo e a compreensão da exclusão social na cidade de Mossoró-RN, 

está relacionada, entre outras razões, à criação de espaços citadinos que valorizam 

o uso de áreas centrais, tendo como exemplo a revitalização do sítio histórico deno-

minado Corredor Cultural localizado na Avenida Rio Branco. Trata-se de um projeto 

de intervenção urbanística, realizado pelo governo municipal em parceria com o se-

tor privado, como uma ação da Política de Desenvolvimento Urbano. 

O Corredor Cultural marca o coroamento de uma política urbana, influencia-

da pelos novos paradigmas de gestão do espaço urbano, incluindo os territórios de 

lazer inseridos nessa espacialidade, cujo acesso é direcionado para moradores com 

poder aquisitivo de classe média e alta e do turista em visita à cidade de Mossoró. 

Trata-se de um projeto que se enquadra no recente modelo de renovação urbana de 

que fala Sánchez (2001, 1999), entre outros autores, como uma referência de plane-

jamento urbano que garante à cidade uma posição de centralidade no processo de 

acumulação ampliada do capital. O fenômeno da globalização em curso e da revolu-

ção da comunicação e informação favoreceu mudanças significativas no espaço-

tempo e contribuiu para a reestruturação produtiva e urbana. 

Nessa perspectiva, o novo planejamento urbano é adotado no sentido de 

tornar a cidade um produto a ser mercantilizado entre seus residentes e os visitan-

tes, por meio de uma política urbana que se ancora em dois instrumentos: o city 

marketing e o planejamento estratégico. O primeiro é responsável pela criação da 

“marca” da cidade, isto é, da imagem que representa o seu principal atrativo, poden-

do mudar de acordo com os interesses do mercado por meio de campanhas merca-

dológicas, visando sempre buscar uma marca com maior poder de competitividade 

do produto. Já o planejamento estratégico implica a proposição de projetos de longo 

prazo que associem crescimento econômico ao desenvolvimento urbano. Mas essa 

discussão é objeto do segundo capítulo dessa tese, de modo que sua alusão serve 

apenas para situar o caminho a ser tomado pelo trabalho para explicar a exclusão 

social numa época em que as cidades são administradas de acordo com os modelos 

de gestão empresarial. 

Não obstante, a cidade, como uma realização humana numa perspectiva 

histórica, tem apresentado diferentes concepções ao longo do tempo que expressam 

a relação estabelecida entre o homem e a natureza. A sua reconstrução histórica 

permite revelar as mediações realizadas entre as funções desempenhadas pelos 
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agentes produtores do espaço urbano, no qual o Estado-Nação tem tido um papel 

relevante. Todavia o interesse maior é demonstrar que a exclusão social, apesar de 

fazer parte da cena citadina desde tempos pretéritos, tem se aprofundado com o 

novo perfil que as cidades assumem na virada do milênio. 

Assim, o propósito do capítulo é apresentar o processo de constituição das 

cidades, a partir da compreensão de que elas são consideradas “uma realização 

humana, uma criação que vai se constituindo ao longo do processo histórico e que 

ganha materialização concreta, diferenciada, em função de determinações históri-

cas” (CARLOS, 2005, p. 57). Entendendo nessa perspectiva, uma correlação com as 

intervenções do Estado por meio das políticas públicas. 

Mas essa produção humana (a cidade) somente poderá ser interpretada cor-

retamente se estiver vinculada à compreensão do espaço geográfico, por meio de 

um constructo teórico-metodológico que permita entendê-lo como um produto das 

relações firmadas entre a sociedade e a natureza, no sentido atribuído por Santos 

(2006) e Lefebvre (2001b). Os autores defendem a noção do espaço social resultan-

te de um processo de artificialização do ambiente natural que, através do trabalho 

humano e da técnica, faz surgir a natureza segunda tecnificada, concreta e abstrata 

que, também, influencia o comportamento do homem de acordo com o pensamento 

dialético. É preciso compreender que existe uma relação dialética entre o homem e o 

espaço: ao mesmo tempo em que produz o espaço, o homem é influenciado tam-

bém pela sua materialidade e dimensão simbólica. 

Para se entender esse processo dialético do espaço, é necessário apreen-

der a sua concepção. Entre as várias definições atribuídas ao espaço, Santos 

(2006), em seu livro A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção, apre-

senta uma noção fundadora em que acredita poder “ultrapassar ambiguidades e tau-

tologias”. Assim, partindo da ideia de totalidade, o autor propõe que essa categoria 

central da geografia seja definida “como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e de sistemas de ações” (p. 21). 

Há uma interação inexorável entre os sistemas de objetos e os sistemas de 

ação, objetos cada vez mais artificializados, fabricados, tecnificados, mecanizados e 

até cibernéticos – uma ponte, uma usina hidroelétrica, uma cidade etc. Mas, cabe 

explicar que, além da materialidade objetivada, os objetos possuem uma subjetivi-

dade, uma dimensão simbólica, já que estão conectados aos eventos históricos que 

têm como referência os fatos do presente.  
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Os sistemas de ações correspondem ao agir do homem em respostas às 

necessidades naturais ou criadas. “Essas necessidades: materiais, imateriais, eco-

nômicas, sociais, culturais, morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e 

levam a funções” (SANTOS, 2006, p. 82). São as funções que promovem a criação e 

o uso dos objetos geográficos. Portanto, se pode afirmar que o sistema de ações é 

permeado de intencionalidades, o que faz gerar o sistema de objetos e a condição 

de inseparabilidade entre ambos. 

A dinâmica do espaço tal qual concebido por Milton Santos serve de refe-

rência para entender a realidade construtora da cidade capitalista, cujas ações ou 

funções encontram explicações no agir dos agentes que modela, desenha, cria, re-

cria e atribuem usos diferenciados do espaço citadino, que se torna heterogêneo. 

A heterogeneidade do espaço criado expressa que: “O uso diferenciado da 

cidade demonstra que esse espaço se constrói e se reproduz de forma desigual e 

contraditória. A desigualdade espacial é produto da desigualdade social” como afir-

ma Carlos (2005, p. 23). 

Dada essa compreensão sobre o espaço urbano, tentar-se-á efetuar uma 

definição de cidade à luz do materialismo histórico e da dialética, a fim de desvelar 

sua natureza enigmática, que esconde determinados acontecimentos e situações, 

para mascarar a desigualdade e a exclusão social. Assim sendo, os pressupostos 

eleitos por Véras (2000) para estudar a cidade servem, também, para o presente 

trabalho: 

Partimos do pressuposto de que a cidade é algo enigmático, ainda 
indecifrável em todos os seus projetos. Apesar de constituir-se como 
habitat no mundo da modernidade, reveste-se de muitos significados, 
condensa diferentes facetas ligadas ao mundo econômico, à vida so-
cial, à cultura, atingindo os modos de vida, as subjetividades, a co-
municação, a questão do território e da alteridade (VÉRAS, 2000, p. 
9). 

Para além da perspectiva histórico-materialista em sua análise da cidade, 

autores de outras filiações teórico-metodológicas apresentaram suas elucubrações 

sobre a cidade, como é o caso da Escola de Chicago – nos Estados Unidos (EUA) –, 

da economia marginalista e, ainda, da abordagem compreensiva e liberal, conforme 

identifica Véras (2000). 

Considerando que a temática do presente estudo – o agravamento da exclu-

são social na cidade de Mossoró-RN, em decorrência da política de desenvolvimento 
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urbano – se faz representar em um espaço citadino, como o Corredor Cultural, situ-

ado na Av. Rio Branco, construído dentro da ótica da produção do espaço social e 

da gestão do lugar, acredita-se ser relevante discutir a cidade por meio das elabora-

ções teóricas produzidas por essas diferentes escolas, a fim de afirmar o aporte teó-

rico-metodológico escolhido, isto é, a interpretação dialética realizada por autores 

como Santos (2006), Harvey (2005), Véras (2000) entre outros, com vistas a forne-

cer a credibilidade científica que o assunto requer. 

A cidade como uma construção do homem é analisada pela Escola de Chi-

cago conhecida por adotar a visão da ecologia humana, cujas publicações tiveram 

início nas primeiras décadas do século XX. A denominação da escola ocorreu devido 

aos estudos feitos em cidades americanas, notadamente, na Universidade de Chi-

cago. Os teóricos dessa corrente concebiam a cidade como uma unidade geográfi-

ca, ecológica e econômica, tendo como elemento mediador a cultura.  

Um dos precursores que mais se destacaram foi Robert Ezra Park (1864-

1944), com o estudo inaugural publicado no American Journal of Sociology, em mar-

ço de 1916, sob o título, em português, A cidade: sugestões para a investigação do 

comportamento humano no meio urbano. No Brasil, esse artigo fez parte da coletâ-

nea – O fenômeno urbano – organizada pelo antropólogo Otávio Guilherme Velho e 

lançada em 1979 com artigos seminais de distintas correntes da sociologia urbana. 

Partindo da visão de que a cidade não se traduz somente em um “mecanis-

mo” físico e artificial, Park (1979) anuncia que se trata de um corpo composto “por 

costumes e tradições e dos sentimentos organizados”, ou seja, por uma unidade cul-

tural subjacente, portanto, a uma ecologia humana que se diferencia da ecologia dos 

animais e das plantas, como também a um meio geográfico e à um ambiente eco-

nômico, onde se organiza a divisão social do trabalho. 

Para dar visibilidade a sua posição culturalista, o autor utiliza-se, ainda, de 

uma concepção organicista e etnocêntrica ao conceber a cidade como uma arena 

constituída de dispositivos – administração, maquinaria, edifícios e outros artefatos – 

organicamente relacionados, que somente ganham vida por meio de uma espécie 

de mecanismo psicofísico. É esse mecanismo psicofísico que promove a incorpora-

ção dos usos e costumes pelo indivíduo “civilizado” – o homem da cidade. De acordo 

com suas palavras, “[...] a cidade é o habitat natural do homem civilizado. Por essa 

razão, ela é uma área cultural caracterizada pelo próprio tipo cultural peculiar [...]” 

(PARK, 1979, p. 27). 
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Esse habitat natural do homem civilizado necessita, na visão do autor, de 

organização, o que implica estudos de planejamento que levam em consideração “o 

tamanho da população, sua concentração e distribuição dentro da área citadina” 

(PARK, 1979, p. 30). É esse espírito de organização da cidade que lhe outorga o 

caráter de meio urbano.  

Para Gottdiener (1997), que faz referência à produção teórica da Escola de 

Chicago em seu livro A produção social do espaço urbano, esse homem civilizado 

de que fala Park é a expressão “da ação organizada de princípios formais de com-

portamento humano” (p. 37), que, na linguagem parkiana, referia-se aos padrões 

urbanos como reflexo da natureza humana. Uma natureza humana que: 

[...] era concebida como o entrelaçamento de dois anseios distintos, 
específicos da espécie: o biótico e o cultural. O anseio biótico deu o-
rigem a formas de organização espacial, produzidas pela força dar-
winista social de competição. Segundo Park, sob um sistema eco-
nômico tipo laissez-faire, a luta pela sobrevivência num espaço con-
finado suscitou uma divisão do trabalho (GOTTDIENER, 1997, p. 37-
38). 

Na visão liberal de Park (1979), a cidade dispõe de um mercado onde o ser 

humano poderá desenvolver os seus dons individuais mais especiais em um regime 

de competição pessoal, fazendo emergir as ocupações e profissões entre a popula-

ção urbana e a divisão do trabalho. Um ambiente urbano que se diferenciava da vida 

rural. 

Vale destacar que a visão espacial do meio urbano revelado pela Escola de 

Chicago apresenta o desenho de uma cidade concêntrica em termos de organização 

“ecológica” e expansão urbana, distribuídas por zonas distintas: áreas centrais, in-

termediárias, periféricas, ou seja, áreas com concentração de negócios (central), 

áreas residenciais e subúrbios (periferia) para classe operária (VÉRAS, 2000). 

A organização e distribuição da população e instituições na cidade são feitas 

de acordo com a visão organicista ou biológica, ancorada na concepção da ecologia 

humana. Para a autora  

Concebe-se numa analogia com processos biológicos, ou seja, a vi-
da, no nível animal e vegetal, distribui-se de maneira ordenada no 
espaço ecológico, de acordo com os modos de adaptação a esse 
ambiente. Nesse sentido, a cidade aparece como uma “máquina de 
filtrar” e discriminar os membros da população. Aqueles mais prepa-
rados para viver em determinada região irão segregar-se, mediante 
processos de competição, invasão e sucessão, comparáveis aos que 
ocorrem biologicamente (VÉRAS, 2000, p. 28). 
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As observações da autora acerca das preposições da Escola de Chicago 

denotam que não há lugar nessa linha de pensamento que demonstre a exclusão 

social na cidade, embora ela exista a partir do momento em que há a discriminação 

de pessoas. A organização e o planejamento por meio da configuração de zonas 

concêntricas fazem com que a cidade surja como uma “máquina de filtrar” membros 

da população. 

Na linguagem dos autores que construíram a teoria das cidades concêntri-

cas, as denominações atribuídas às aberturas de fronteiras entre as zonas são ter-

mos como extensão, sucessão e expansão, em decorrência do crescimento urbano, 

embora apresentem “processos antagônicos e complementares, de concentração e 

descentralização” (BURGESS, 1948, apud VÉRAS, 2000, p. 29).  

Esse esquema de configuração urbana é atribuído a Ernest Watson Bugess 

(1886-1966) que, juntamente com Robert E. Park e Roderick Ducan McKenzie 

(1885-1940), formou os principais defensores da abordagem ecológica da primeira 

Escola de Chicago na visão de Gottdiener (1997); para quem a produção teórica da 

escola se sobressai em dois momentos distintos: a fase produtiva das primeiras dé-

cadas do século XX e o seu ressurgimento após a Segunda Guerra Mundial, deno-

minada de Ecologia Urbana Contemporânea.  

O autor informa, ainda, que a teoria da urbanização desenvolvida pela pri-

meira geração de estudiosos recebeu duras críticas a partir da década de 1930, por 

relutar em considerar importante a influência cultural nas decisões sobre as localiza-

ções no espaço urbano e sua dependência à competição econômica como elemento 

de interação social, conforme menciona: 

A controvérsia em torno dessas asserções teóricas veio à tona du-
rante essa época, especialmente no tocante à relutância da Escola 
de Chicago em reconhecer o importante papel que os valores cultu-
rais desempenhavam na determinação de decisões sobre localização 
e sua dependência da competição econômica como critério predomi-
nante de interação social (GOTTDIENER, 1997, p. 43). 

Além dessa controvérsia em torno da relevância dos valores culturais na 

configuração do espaço urbano, havia ainda as preposições sobre a organização 

ecológica como unidade abstrata, ao mesmo tempo em que se utilizava o termo co-

munidade para designar também uma realidade empírica. Essa concepção unilateral 

entre realidade e objeto de análise traduziu-se em uma limitação teórica para susten-
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tação do modelo de organização concêntrica da cidade, o que revelou uma incoe-

rência na análise do espaço de assentamento na acepção do autor. 

Como representante da segunda geração, vale destacar a reformulação da 

teoria da ecologia humana proposta por Amos Hawley (1910-2009) por meio de sua 

obra Human Ecology, publicada em 1950. Nela, segundo comentário de Gottdiener 

(1997), há um esforço de manter a estrutura convencional da teoria, ou seja, “a es-

sência do organismo biológico numa análise puramente estrutural do crescimento e 

desenvolvimento da cidade que fosse destituída de elementos culturalistas”, bem 

como tenta explicar a forma urbana por meio do crescimento das metrópoles, em 

que inova a construção teórica dos primeiros ecologistas ao enfatizar “a rede funcio-

nal interdependente de organização espacial”, ao invés de enfocar a forma espacial 

propriamente dita. 

Na abordagem de Hawley (1950), é priorizada a análise sobre a “comunida-

de”, ainda, vinculada aos postulados da biologia, não obstante, apresentar um avan-

ço teórico, ao centrar os esclarecimentos na explicação “da origem e desenvolvimen-

to do espaço de assentamento da comunidade através de forças biogênicas abstra-

tas, internas à própria comunidade” (GOTTDIENER, 1997, p. 46). 

E, por fim, o pensamento do autor da segunda geração da Escola de Chica-

go que na visão de Gottdiener (1997), se sobressai por apresentar, em sua teoria, a:  

[...] especificação de que a ecologia humana constitui o processo pe-
lo qual a comunidade se adapta coletivamente ao seu meio ambien-
te. Admitindo-se que este se acha em constante mudança por influ-
ências endógenas e exógenas, o desenvolvimento da comunidade 
era concebido de uma maneira dinâmica. Isso substituiu a visão mais 
descritiva e estática da comunidade que caracteriza a primeira Esco-
la de Chicago (p. 47). 

A noção de comunidade tão discutida entre os ecologistas da Escola de Chi-

cago tem uma herança positivista que, na concepção de Véras (2000), é atribuída à 

ideia de aglomeração. Uma aglomeração vinculada à composição “de pessoas, de 

capital, de empresas, de economias e deseconomias, etc” (p. 31), de acordo com a 

construção ideológica burguesa. Nesses embates teóricos, a economia marginalista, 

representada por Richardson (1973) por meio de sua obra Elementos de economia 

regional, enfoca a teoria da localização urbana como critério de tomada de decisão 

entre os agentes econômicos com vistas à diminuição dos custos e à maximização 

dos lucros e receitas, ou seja, a equilibrar as relações entre produção e consumo.  
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Nessa perspectiva, se torna imperativa a ideia de que o processo urbano es-

tá associado ao sentido de equilíbrio entre a oferta e a procura. Para os adeptos 

dessa escola, as razões da aglomeração estão vinculadas, às economias de escala, 

onde a diminuição de custos de produção deve se tornar uma realidade, como os 

custos de transporte, por exemplo. Nesse sentido, a discussão sobre o espaço é 

essencial na teoria da localização, pois tem, como reflexo, as decisões no plano e-

conômico, político e tecnológico (VÉRAS, 2000). 

Além dos economistas da Escola Marginalista e dos planejadores da Escola 

de Chicago, Marx Weber (1864-1920) desenvolveu uma abordagem compreensiva e 

liberal sobre a cidade. Partindo da utilização de sua construção metodológica do “ti-

po ideal” e da categoria histórica, esse autor, em seu texto Conceito e categorias da 

cidade (1979), traduzido para o português por Antonio Carlos Pinto Peixoto e publi-

cado na coletânea O fenômeno urbano (1979, p. 68), afirma que a “cidade” pode ser 

definida de diversas formas. Mas, a forma mais comum é: “[...] a todas representá-

las por um estabelecimento compacto (ao menos relativamente), como uma locali-

dade e não casarios mais ou menos dispersos”. 

A citação expressa a ideia de aglomeração, em que se constrói a associação 

de vizinhança, do ponto de vista sociológico, que, para o autor, “é o estabelecimento 

de casas pegadas umas às outras ou muito juntas”, entretanto, o estabelecimento 

por si só não se caracterizaria como uma cidade, pois ela necessitaria de condições 

“culturais gerais”, como o caráter político e jurídico.  

Weber (1979) constrói um arcabouço metodológico para analisar as cidades, 

obedecendo a uma historicidade associada à prescrição tipológica. Nesse sentido, 

elabora uma classificação de cidades numa linha temporal em que considera o sen-

tido econômico e o apelo normativo (jurídico), para defender a cidade enquanto terri-

tório físico dotado de um poder administrativo e jurídico. Entre as cidades identifica-

das pelo uso do método tipológico, destacam-se: as cidades principescas; as cida-

des do mercado; as cidades de consumidores e as cidades de produtores; as cida-

des agrárias, as cidades fortalezas e, as cidades urbano-mercantis. 

A tipologia apresentada pelo autor é fruto da investigação sobre as cidades, 

tanto no tempo histórico, quanto na localização, onde apresenta as diferenças e se-

melhanças entre as cidades do Ocidente e do Oriente, mas sempre com um olhar 

normativo. 
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Entre as várias concepções construídas sobre as cidades e o fenômeno ur-

bano, o presente trabalho optou por olhar a cidade do ponto de vista da perspectiva 

histórico-materialista, com particularidade, a cidade capitalista entendida por Véras 

(2000) como as “aglomerações urbanas resultantes da divisão social e territorial do 

trabalho do processo de acumulação capitalista” (p. 50). 

É esta a leitura que se pretende apresentar sobre a cidade e a construção 

do espaço urbano, na forma como a história demonstra as características singulares 

das aglomerações ao longo do tempo, e que será discutido a partir do item seguinte. 

 

1.1 A CIDADE E O ESPAÇO URBANO 

 

A cidade vista sob a visão materialista da história apresenta aproximações 

analíticas e constructos diferenciados entre os autores que trilham por essa perspec-

tiva, como é o caso de Castells (2000), Lefebvre (2001b), Harvey (2005), Santos 

(2006) e outros. O que mais aproxima esses autores é o fato de apreenderem as 

cidades como um espaço urbano a partir da revolução industrial, que consolidou o 

processo de formação da sociedade capitalista, por meio da urbanização. O projeto 

de modernidade que possibilitou a emergência do capitalismo enquanto um modo de 

produção hegemônico sentenciou, nesse sentido, a cidade à morte, como afirma 

Lefebvre: 

A cidade historicamente formada não vive mais, não é mais apreen-
dida praticamente. Não é mais do que um objeto de consumo cultural 
para os turistas e para o estetismo, ávidos de espetáculos e do pito-
resco. Mesmo aqueles que procuram compreendê-la calorosamente, 
a cidade está morta. No entanto, o “urbano” persiste, no estado de 
atualidade dispersa e alienada, de embrião, de virtualidade (2001b, 
p.104-105). 

A cidade histórica, para o autor, são as obras muralhadas – a cidade oriental 

e arcaica política por natureza – ou a cidade medieval que, mesmo política, tinha 

como características o comércio, o artesanato e o câmbio bancário. E, como obra 

era predominantemente valor de uso. Com a industrialização, a cidade se transforma 

também em produto com valor de troca, animada pela ideologia do humanismo mo-

derno.  

Assim como Lefebvre (2001b) faz referência às cidades por meio das suas 

raízes históricas, Castells (2000), em sua obra clássica A questão urbana, apresenta 
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a formação das cidades dentro de um contexto do processo histórico de urbanização 

e dos processos sociais que lhe são subjacentes, bem como trata de temas, como 

política urbana em sua empiricidade. Mas há de se ressaltar que o livro objetivou 

abordar essas temáticas a partir de críticas feitas ao estudo da urbanização de de-

terminadas escolas das ciências sociais, incluindo a Escola de Chicago, com base 

na visão marxista-althusseriana. 

Nesse sentido, o autor propõe fundamentar o estudo sobre a cidade e o ur-

bano a partir das relações estabelecidas, historicamente, entre o espaço e a socie-

dade. Para tanto, parte da trajetória espacial dos primeiros aglomerados sedentários 

que surgiram por volta de 3.500 a 3.000 a.C, no final do período neolítico, passando 

pelas cidades imperiais da Antiguidade e dos núcleos habitacionais e de serviços – 

mercado – da Idade Média para deparar com a cidade industrial que faz emergir o 

fenômeno da urbanização do espaço, isto é, a intervenção no espaço e, posterior-

mente, a constituição do processo de metropolização. 

Corroborando com o pensamento de Castells (2000) no que se refere ao 

surgimento das cidades como um fenômeno antigo, encontra-se Rolnik (1994), afir-

mando, em seu texto A cidade, que, no terceiro milênio a.C., as investigações ar-

queológicas confirmaram os registros da existência de embriões de cidades nas pla-

nícies da Mesopotâmia, como é o caso de Ur, Babilônia e Uruk; no Egito, a cidade 

de Mênfis. No segundo milênio, outras se formaram na Índia e na China, como in-

forma, também, Carlos (2005). 

A constituição desses aglomerados decorre, de acordo com Rolnik (1994), 

das necessidades dos indivíduos. Dessa forma, declara a autora que o surgimento 

das cidades nasce da necessidade dos homens à proteção, alimentação, comunica-

ção, trocas e ao exercício do poder. 

Discorrendo a respeito da formação dos núcleos urbanos, Singer (1987) a-

firma que, 

[...] a civilização urbana surge no momento em que qualquer socie-
dade humana tenha atingido o estágio em que a produção e/ou a 
captura de um excedente alimentar permite a uma parte da popula-
ção viver aglomerada, dedicando-se a outras atividades que não à 
produção de alimentos (p.11). 

 

Confirmando a afirmativa de Singer a respeito do aparecimento das cidades, 

registra-se que, na Idade Média, as cidades denominadas burgos passaram a con-
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centrar um maior número de pessoas, à medida que as técnicas e as condições so-

ciais e naturais de trabalho lhes possibilitaram a produção de excedente. Nesses 

espaços, concentrava-se o poder religioso, político e econômico, e neles vivia a 

classe dirigente constituída por religiosos, políticos, militares, nobres, burgueses e 

comerciantes. Para Rolnik (1994), nesse período, as cidades foram, em grande me-

dida, responsáveis pela dissolução do sistema feudal ao desempenharem importan-

te papel econômico. 

Com a Revolução Industrial desencadeada no continente europeu no século 

XVIII e o desenvolvimento dos processos produtivos do capitalismo, ocasionando a 

evolução dos meios de produção, transporte, comunicação e o surgimento de novas 

funções urbanas, o processo de expansão e urbanização se intensificou e se gene-

ralizou, adquirindo novo impulso com o processo de globalização, isto é, com o in-

cremento das relações econômicas, políticas, sociais e culturais em escala mundial. 

As novas configurações da sociedade demandadas pelo modo de produção 

capitalista incidiram sobremaneira na expansão das cidades, como declara Rodri-

gues (1996): o padrão de acumulação capitalista, concentrador e excludente, influ-

enciou sobremaneira na estruturação do espaço-ambiente e nas condições de vida 

citadina. Percebe-se, portanto, que o espaço urbano não é uma criação do sistema 

capitalista. Entretanto, é nesse contexto histórico que se desenvolvem as condições 

necessárias para a plena expansão de uma nova forma de viver, que alguns estudi-

osos nominam de urbano. 

Procurando compreender o complexo fenômeno cidade/urbano, Souza 

(1996) busca definir o que considera urbanização. Assim sendo, para o estudioso, 

urbanização, em seu sentido quantitativo, significa o aumento do percentual da po-

pulação em espaços urbanos, bem como o crescimento desses espaços. 

Por sua vez, Rodrigues (1996), procurando avançar na compreensão sobre 

o termo, enriquece a discussão ao destacar a dimensão qualitativa e quantitativa. 

Segundo o autor, urbanização é a concentração de muitas pessoas em um espaço 

restrito, assim como a substituição das atividades primárias por atividades secundá-

rias e terciárias. Nessa perspectiva, a urbanização pode também ser entendida co-

mo um processo histórico ou como movimento, e não como algo momentâneo ou 

estanque. 

Enveredando pelo campo teórico marxista, encontra-se o urbano (a cidade), 

analisada como locos  econômico e arena de conflitos sociais. Daí, as reflexões se 
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fundamentarem no contexto histórico-social, considerando as classes sociais com 

suas contradições e antagonismos. 

Ao analisar essa perspectiva teórica, Souza (1996) evidencia que Marx e 

Engels, mesmo não se dedicando a estudar explicitamente a questão urbana como 

objeto em si mesmo, incorporaram, em sua análise a respeito do desenvolvimento 

da sociedade capitalista, a reflexão do significado histórico da urbanização nos anos 

finais do século XIX, bem como da contradição cidade/campo. Nos seus escritos, 

eles alertam que a burguesia submeteu o campo ao domínio da cidade, criando ci-

dades enormes, nas quais se aglomerava enorme contingente de pessoas oriundas 

das áreas rurais. 

A cidade do século XXI se consolida como um lugar privilegiado de conflitos 

e disputas entre as classes sociais, à medida que concentra, de forma mais intensa, 

pessoas, atividades econômicas e poder político. Percebe-se, pois, que a produção 

e reprodução do espaço urbano provieram das relações capitalistas de produção 

que se estabelecem no seio da sociedade e que se tornam complexas na contempo-

raneidade em virtude da intensidade dos novos processos da reprodução do capital 

(HARVEY, 2005).  

As reflexões suscitadas no trato do fenômeno cidade/urbano remetem, 

mesmo não se constituindo objeto particular deste documento, às elaborações e às 

análises realizadas por Henry Lefebvre sobre a cidade. O estudioso alerta para a 

complexidade do tema, exigindo um esforço teórico e filosófico na sua compreensão, 

que vai além de uma análise formal. Dessa maneira, os critérios estabelecidos para 

definir-se o que é cidade como, por exemplo, a densidade demográfica, tamanho e 

atividades desenvolvidas pelos seus habitantes, não seriam suficientes. 

De acordo com o autor, urbano não é sinônimo de cidade. Apesar de estabe-

lecerem-se relações estreitas, podem-se determinar distinções: 

[...] Debemos hacer uma distinción entre urbano y cuidad. El urbano 
de la cuidad se distingue precisamente porque aparece y se manifes-
ta em El curso de la dispersión de la cuidad [...] La sociedad urbana, 
o urbano, y todavia hay, sin embargo, no hay prácticamente [...] (LE-
FEBVRE, 1976, p. 68)1 

                                            
1 Tradução livre: [...] É preciso estabelecer uma distinção entre cidade e urbano. O urbano se 
distingue da cidade precisamente porque aparece e se manifesta no curso da dispersão da cidade 
[...]. O urbano, ou seja, a sociedade urbana, não existe ainda e, contudo, existe virtualmente [...] 
(LEFEBVRE, 1976, p. 68). 
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A manifestação do urbano no curso da dispersão da cidade é representada 

pelos objetos que promovem a fluidez dos lugares, como a prestação de serviços, a 

introdução de hábitos e costumes próprios da vida urbana, conforme esclarece o 

estudioso, nas palavras seguintes: 

El más conocido entre los elementos de los objetos Del sistema ur-
bano son: água, electricidade, gás que no dejan de ser acompanãdo 
por el coche, televisión, utensílios de plástico, ‘moderno’ de los mue-
bles, la que contiene lãs nuevas exigências em matéria de ‘servicios’. 
Entre los elementos del sistema de valores, nos indican el camino 
hacia el ócio urbano (bailes, canciones) lãs costumbres, la rápida ac-
ción de las modas que vienen de las ciudades. Y también las preo-
cupaciones de uma predicción sobre el futuro, em la racionalidad de 
corto lanzado por la ciudad [...] (LEFEBVRE, 1976, p.17).2 

Nessa perspectiva, o urbano é compreendido como algo abstrato, se refere 

a um modo de viver e apresenta-se como uma realidade em constituição; quanto à 

cidade, pode-se definir como algo concreto, pois concentra pessoas, atividades, coi-

sas, meios e objetos. É, assim, uma realidade presente, imediata. 

No Brasil, o surgimento e a expansão das suas cidades têm sua origem a 

partir do seu descobrimento pelos portugueses em 1500. Os primeiros assentamen-

tos existentes no território brasileiro foram as feitorias, que eram fortificações distri-

buídas ao longo do litoral para servir de apoio aos colonizadores lusos e para en-

frentar os ataques dos índios e dos estrangeiros. Nesses aglomerados, ficavam al-

guns portugueses, encarregados de acumular os produtos da terra, principalmente o 

pau-brasil, o ouro e a prata e, depois, transportá-los para a corte portuguesa (REIS 

FILHO, 1968). 

Com a finalidade de intensificar a colonização do território brasileiro, a Coroa 

portuguesa criou as capitanias hereditárias. Assim sendo, a colônia foi dividida em 

15 faixas de terra doadas a destacados cidadãos da metrópole lusa, que se estabe-

leceram na costa brasileira, desenvolvendo a exploração de cana-de-açúcar, utili-

                                            
2 Tradução livre: Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de objetos são a água, 

a eletricidade, o gás (butano nos campos) que não deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela 
televisão, pelos utensílios de plásticos, pelo mobiliário ‘moderno’, o que comporta novas exigências 
no que diz respeito aos ‘serviços’. Entre os elementos do sistema de valores, indicamos os lazeres ao 
modo urbano (danças, canções), os costumes, a rápida ação das modas que vêm das cidades. E 
também as preocupações com a segurança, as exigências de uma previsão referente ao futuro, em 
suma uma racionalidade divulgada pela cidade [...] (LEFEBVRE, 1976, p.17). 
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zando-se para tal a mão de obra dos índios e, posteriormente, dos escravos trazidos 

do continente africano (MAGALHÃES, 1951).  

Foram fundadas várias vilas no Brasil colônia, distribuídas nas terras dos 

donatários, isto é, dos portugueses aqui residentes. Dentre elas, destacaram-se: a 

de São Vicente; a de São Paulo, que teve sua origem no colégio do mesmo nome, 

criado em 1554, pelo padre José de Anchieta; bem como a vila de Santos. Na capi-

tania de Pernambuco, foram criadas pelo donatário Duarte Coelho as vilas de Olinda 

e Igaraçu. 

As vilas evoluíram a cidades, conforme a historiografia realizada por Reis Fi-

lho (1968). A primeira cidade do Brasil foi Salvador, fundada por Tomé de Sousa no 

ano de 1549, na baía de Todos os Santos. Para construí-la, o governador-geral teve 

a ajuda dos jesuítas, dos índios e dos antigos colonos que residiam na pequena Vila 

do Pereira. Surgiram logo as primeiras construções, como a do Governo e a do Co-

légio dos Jesuítas. Também foram levantadas as fortalezas para a defesa da cidade 

contra o ataque dos índios e dos estrangeiros. Em 1565, é fundada a segunda cida-

de do Brasil, a de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Nesse período, as vilas e cidades eram distribuídas ao longo do litoral brasi-

leiro, como foi o caso das cidades de Salvador, Rio de Janeiro, Olinda e Santos. Isso 

deveu-se ao fato de ser uma área de fácil locomoção e transferência de produtos e 

mercadorias para as metrópoles europeias. Em se tratando do restante do país, re-

gistra-se que seu povoamento se dará de forma lenta, a partir do século XVIII, medi-

ante o desenvolvimento das atividades ligadas principalmente a pecuária. 

No estudo intitulado Evolução econômica do Rio Grande do Norte: século 

XVI ao XXI, Santos (2010) informa sobre a produção do espaço no estado durante o 

período colonial. Para ele, o povoamento da Capitania do Rio Grande, da-se-á nos 

moldes do restante da colônia, quando é explorada a região litorânea, a qual desen-

volverá atividades produtivas direcionadas às necessidades da acumulação das e-

conomias da Europa. A esse respeito afirma o autor: 

[...] o desenvolvimento da economia colonial se respaldava em dois 
distintos segmentos produtivos. O primeiro era produtor de bens co-
loniais exportáveis, cujos produtos básicos compreendiam açúcar, 
algodão, fumo e metais preciosos, destinados ao mercado mundial. 
O segundo segmento se preocupava com a produção de alimentos 
para a população local (SANTOS, 2010, p. 108).  
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Nessa perspectiva, a economia da Capitania do Rio Grande do Norte será 

condiciona a esse sistema produtivo desenvolvido nas metrópoles. Assim sendo, a 

ocupação do seu espaço iniciará na região litorânea e na região do Agreste, que 

compreendia as terras de Canguaretama, Goianinha, Arês, São José de Mipibu e o 

vale do Baixo Ceará-Mirim. Quanto ao interior da Capitania, é só a partir do século 

XVIII que o sertão passa a ser ocupado demograficamente, tendo a criação de gado 

como atividade econômica principal, inclusive destacando-se como exportador de 

rebanhos para outras capitanias. 

O povoamento de Mossoró ocorrerá nesse período, ou seja, final do século 

XVIII, quando em 1772 se estabelece o Sargento-mor Antônio de Souza Machado 

na região, instalando aí uma fazenda de gado, onde em seu entorno se formará a 

sede do município. A condução da expansão do interior das terras potiguares se da-

rá a partir do desenvolvimento das atividades vinculadas a criação do rebanho bovi-

no, que avançará seguindo a trajetória dos rios Apodi e Mossoró. É importante que 

se registre a contribuição dos padres Jesuítas, pois já no final do século XVII, funda-

vam uma Missão na região do rio Apodi (SANTOS, 2010). 

A base urbana das primeiras aglomerações constituídas no Brasil era mo-

desta, se comparada à complexidade de outras cidades coloniais da América Latina 

governadas pelos espanhóis e holandeses. Aqui as cidades apresentavam um orde-

namento e planejamento orientado pela Corte Portuguesa. Seu funcionamento era 

como suporte para o capital comercial da Corte Portuguesa e da Corte Espanhola 

(principais colonizadores), o qual se baseava no controle da produção agrícola vol-

tada para a exportação de produtos para o atendimento das necessidades das me-

trópoles da época, bem como do consumo interno.  A esse respeito Silva (1997) veri-

fica, ao estudar esse momento da história brasileira, que, no período colonial, a for-

mação das cidades obedeceu a uma determinação estrutural da economia colonial, 

constituindo locos de produção e transferência de excedente para a metrópole. 

O pensamento de Souza (1996) corrobora com a reflexão de Silva (1997), 

ao declarar que, no período colonial, as cidades brasileiras já apresentavam as fun-

ções básicas de pontos de apoio para a drenagem de recursos, enquanto lugares 

onde se localizava o aparato burocrático-administrativo da Coroa Portuguesa. 

Com a instalação da Família Real no Rio de Janeiro, no século XIX, mudan-

ças significativas se apresentaram na esfera econômica, política, social e cultural, 

imprimindo transformações no espaço construído do país. Uma das medidas adota-
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das pelo rei D. João VI foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal, 

sendo assim, um dos principais beneficiados com a medida foi à Inglaterra, que pas-

sou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil, tendo em vista 

configurar-se como referência mundial na produção industrial após a Revolução In-

dustrial. O rei adotou várias outras medidas econômicas que favoreceram o desen-

volvimento brasileiro, entre as principais, pode-se citar: estímulo ao estabelecimento 

de indústrias no Brasil, construção de estradas, reformas em portos e criação do 

Banco do Brasil. No aspecto cultural, a presença da Corte no Brasil, estimulou o de-

senvolvimento das artes, ao criar o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real 

de Artes e o Observatório Astronômico; diversos cursos foram criados nesse período 

como agricultura, cirurgia, química, desenho técnico, dentre outros. 

As mudanças no país, influenciadas pela presença da Família Real, incidiu 

sobre a expansão urbana, registrando um crescimento prioritariamente no Sudeste 

do país, notadamente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente 

em virtude do desenvolvimento da cultura do café, produto valorizado no mercado 

internacional. No estado de São Paulo, por exemplo, até então, a principal lavoura 

era a de cana-de-açúcar, iniciada em 1532, quando começou a colonização do terri-

tório paulista. O centro da cultura açucareira ficava na cidade de Itu, então metrópole 

agrícola da terra dos bandeirantes. Entretanto, paulatinamente, essa cultura foi sen-

do substituída pela cultura do café, pois, a partir do Império, esta atividade teve 

grande impulso, tornando-se o esteio da economia nacional. 

No transcurso da República, a economia brasileira continuou se pautando na 

produção de produtos agrícolas voltados para a exportação, destacando-se o café, e 

na importação de produtos manufaturados (SANTOS, 2010). Quanto à região Nor-

deste, mais especificamente o estado do Rio Grande do Norte, sua economia conti-

nua atrelada a exportação de produtos básicos como o algodão, o açúcar, o sal, a 

cera de carnaúba e milho, tendo em vista que o desenvolvimento da pecuária já não 

era predominante se comparado com o período colonial, em virtude da crise no se-

tor. A esse respeito assevera o autor: “[...] nove secas que assolaram o Rio Grande 

do Norte [...] que trouxe uma situação catastrófica, sobretudo para a sua pecuária” 

(2010, p. 122). 

Identifica-se nos momentos apresentados que, a partir do Império o proces-

so de urbanização no Brasil se expande, conduzido pelo desenvolvimento das suas 

atividades produtivas, adquirindo forte conotação na década de 1930, no governo do 



47 
 

Presidente Getúlio Vargas, com a diversificação da estrutura produtiva e, mais signi-

ficativamente, durante os anos de 1950, em decorrência do processo de industriali-

zação capitaneada pelo Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960), tendo conti-

nuação nos governos militares pós-1964. 

Para alguns estudiosos, como Skidmore (1982) e Netto (2001), a década de 

1930 constituiu-se um marco no que se refere à expansão urbana do Brasil, pois, 

com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, se introduziram, no 

cenário nacional, mudanças significativas na esfera econômica, política e social, que 

minariam as estruturas tradicionais da chamada Velha República, redefinindo a con-

formação do poder dominante, agora concentrado na classe burguesa urbana indus-

trial. É nesse período que o Brasil deixou paulatinamente de ser um país preponde-

rantemente agrícola para assumir estágio de nação urbano-industrial, apesar de es-

se processo não ter ocorrido de forma homogênea em todo o país, pois, nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, ainda era visível o predomínio das atividades agropecuá-

rias. 

A passagem da economia agroexportadora para a nova ordem econômica 

industrial reafirmou as raízes das desigualdades e acrescentou outras próprias à 

nova dinâmica societária. Esse processo de industrialização iniciado com Vargas, 

tendo por base a substituição de importações, acelerou-se na Segunda Guerra 

Mundial em virtude da necessidade de matérias-primas e bens manufaturados para 

o atendimento do mercado consumidor. 

Em se tratando desse período histórico, Mancini (2008) aponta que a nova 

forma de produzir adotada pelo estado brasileiro exigiu o desenvolvimento de uma 

complexa relação no interior das fábricas, ao criar uma massa de trabalhadores co-

mo reserva de mão de obra. Ela prossegue afirmando que, 

A divisão social do trabalho implicou o aumento da taxa de urbaniza-
ção, necessária ao desenvolvimento da indústria, à criação de mão 
de obra e ainda contribuiu para o desenvolvimento de um grande e-
xército de reserva industrial formado pela população que procurava 
nos centros urbanos industriais, novas perspectivas para suas vidas 
(MANCINI, 2008, p.37). 

Essas mudanças na estrutura econômica e social da sociedade brasileira 

continuaram com a posse do Presidente da República Juscelino Kubitschek (JK) na 

década de 1950, quando o Brasil experimentou um crescimento econômico marcan-

te. O governo comandado por JK desenvolveu uma política nacional-
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desenvolvimentista, tendo como pressuposto alcançar o caminho do desenvolvimen-

to do país a partir da expansão da produção industrial. Nesse período, o Brasil pas-

sou também a ser um país com fortes características urbanas, configurando-se uma 

real transição de uma nação rural para uma nação eminentemente urbana.  

Assim sendo, o rural passou a ter uma conotação de arcaico, atrasado, ou 

propriamente o lugar por excelência para produzir produtos e alimentos para aqueles 

que viviam no espaço urbano. Essa dicotomia estabelecida entre o rural e o urbano, 

fez prevalecer a ideia de que o espaço urbano representava uma alternativa viável 

para o desenvolvimento e atendimento de todas as necessidades da sociedade. 

É mister demarcar que essa compreensão ainda se faz presente na atuali-

dade, salvo algumas  mudanças, pois há autores que já tratam do fim do rural  ou 

urbanização do rural, em outras palavras, procuram reduzir o espaço rural  a apenas 

um lugar da produção agrícola, mas está discussão não será tematizada, tendo em 

vista não constituir-se parte dos objetivos do presente trabalho. 

Retomando ainda os anos de 1950, as ações implementadas pelo governo 

do Presidente Juscelino Kubitschek, buscaram incentivar a entrada de capital exter-

no na economia do país, priorizando para tanto os investimentos nas áreas da pro-

dução de aço, ferro e mecânica (SKIDMORE, 1982). Nesse mesmo período, a inter-

venção e os investimentos do Estado tiveram como norteador a criação de infraes-

trutura para o atendimento das necessidades da classe emergente, isto é, o empre-

sariado industrial. 

Durante os governos militares pós-1964, as transformações operadas na es-

trutura da sociedade brasileira produziram uma espécie de revolução conservadora, 

ou seja, em pouco tempo, a modernização capitalista acelerada da economia do pa-

ís o colocou na condição de 8ª economia do mundo ocidental. Contudo, esse ex-

pressivo processo de industrialização não gerou mudanças na configuração da es-

tratificação social, ao contrário, o que se verificou foi o agravamento de algumas 

problemáticas, como o aumento da concentração de renda, a miséria de parcela sig-

nificativa da população brasileira e a exposição a riscos ambientais.  

Na prática, industrialização e desenvolvimento social tomaram rumos opos-

tos, cada vez mais dissociados, tendo em vista que o modelo de desenvolvimento e 

industrialização adotado pelo país norteou-se pela concentração de riquezas e poder 

nas mãos de um pequeno grupo, tendo rebatimentos sobre o quadro urbano do país, 

ao contribuir para a aceleração do processo de urbanização, em que se desenca-
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deia o fluxo migratório das populações de regiões menos desenvolvidas para aque-

las com perspectivas de desenvolvimento, assim como o esvaziamento demográfico 

das áreas rurais brasileiras.  

Nos estudos a respeito da questão das raízes da desigualdade social no 

Brasil, Sales (1994) reforça que:  

[...] os grandes movimentos migratórios da população brasileira, seja 
do campo à cidade, seja de uma região a outra, seja na direção da 
fronteira agrícola, têm uma característica tão forte de um movimento 
de saída do atraso em direção ao progresso, à mudança. [...] (p. 6). 

Um exemplo clássico do movimento migratório intenso foi o registrado na re-

gião Nordeste do Brasil, quando se verificou, a partir da década de 1940, a saída de 

grande número de trabalhadores rurais nordestinos para as grandes cidades da re-

gião Sudeste e Centro-Oeste do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, 

em busca da superação da situação de pobreza e desigualdade social. 

Esse deslocamento permitiu, de acordo com os dados levantados pelo IBGE 

por ocasião da elaboração dos Censos Demográficos, a conformação da população 

nos espaços da cidade no período entre os anos de 1960 e 1970, de forma intensa, 

registrando que a população urbana brasileira já superava a marca dos 60%, pro-

cesso este sequenciado nas décadas posteriores. 

Esse contingente populacional que busca as cidades de grande e médio por-

te, almejando melhores condições de vida, acaba se instalando em áreas periféricas, 

ou seja, em locais insalubres, sem infraestrutura e equipamentos sociais, e de difícil 

acesso da população aí residente a transporte e locomoção. Abramo (2003), ao se 

debruçar no estudo sobre as condições de vida da classe trabalhadora, alerta: 

A maior parte da população não consegue se fixar nas áreas em que 
o mercado imobiliário se organiza melhor. Sem condições para pagar 
por uma moradia adequada, dotada da infraestrutura presente nas 
regiões mais centrais, a população se periferiza (p. 23). 

A problemática citada pelo autor expressa mais do que a expansão urbana, 

embora ela seja recorrente no período, um fato denominado pelos pesquisadores da 

dinâmica populacional como um caso de “inchação das cidades” médias e de maior 

influência regional, devido às correntes migratórias, em particular, provenientes das 

áreas rurais. Com relação à expansão urbana, Silva (1997) chama a atenção para as 

suas implicações, a partir da década de 1980, de ordem social, econômica e ambi-
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ental. Tais implicações passaram a inquietar estudiosos e gestores, pois se eviden-

ciava, entre outras questões, a carência de legislação que atendesse à realidade 

urbana. 

Essa realidade é representada nos levantamentos demográficos elaborados 

pelo IBGE. Conforme dados dos censos demográficos fornecidos pelo órgão, na dé-

cada de 1950, a população residente nas áreas rurais representava 64%. Na década 

de 1970, a situação se inverteu, ou seja, a cidade passou a concentrar mais de 50% 

da população brasileira, alcançando, nos anos de 1990, a marca de 75,6% nas á-

reas urbanas e de apenas 24,4% da população nas áreas rurais. Assim, efetuou-se 

o acelerado processo de urbanização brasileiro a partir da década de 1980, como 

pode ser visualizado por meio dos dados que tratam da distribuição da população 

urbana e rural no Brasil, tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição da população brasileira urbana/rural (1940-2010) 

Censos 
População Urbana População Rural População To-

tal Abs. % Abs. % 

1940 12.880.182 8,9 28.356.133 91,1 41.236.315 

1950 18.782.891 36,0 33.161.506 64,0 51.944.397 

1960 31.303.034 44,7 38.767.423 55,3 70.070,457 

1970 52.084.984 55,9 41.054.053 44,1 93.139.037 

1980 80.436.409 67,6 38.566.300 32,4 119.002.700 

1991 110.990.990 75,6 35.834.480 24,4 146.825.470 

2000 137.953.959 81,0 31.845.211 18,0 169.799.170 

2010 160.879.708 84,0 29.852.986 16,0 190.732.694 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos.   Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro, 2011. 

Os dados apresentados demonstram a intensificação do processo de urba-

nização no Brasil, de modo que segundo o censo de 2010, 84% da população do 

país se concentra no urbano, e que apenas 16% das pessoas residem no espaço 

rural. Situação claramente diferenciada do início do século XX, quando aproximada-

mente 91% da população brasileira residiam nas áreas rurais. 

Para os autores Santos e Silveira (2008), esse processo de urbanização no 

Brasil remete, em um primeiro momento, a um tipo de urbanização aglomerada, de-

vido ao aumento do número de núcleos com mais de 20 mil habitantes, passando 

em outro momento – mais recente – para uma urbanização concentrada. Essa urba-

nização concentrada se deve, 
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[...] a multiplicação de cidades de tamanho intermédio, para alcan-
çarmos, depois, o estágio de metropolização, com o aumento consi-
derável do número de cidades milionárias e de grandes cidades mé-
dias (estas em torno de meio milhão de habitantes) (p. 202). 

A interpretação dos autores para o aumento do número de habitantes nas 

cidades está vinculada ao processo de hierarquização, que no Brasil atinge três ní-

veis conforme informam os referidos autores sobre os estudos de Faissol (1994), 

quando identifica no país a existência de “um sistema metropolitano, um sistema de 

cidades médias e um sistema de cidades pequenas” (p. 202-203). 

É salutar evidenciar aqui que o processo de urbanização, ocorrido no Brasil, 

bem como no conjunto dos países da América Latina, difere do processo registrado 

nos países do continente europeu. Na Europa, a expansão e a urbanização das ci-

dades estavam atreladas preponderantemente ao desenvolvimento das atividades 

ligadas à indústria.  

No continente latino americano, a constituição dos núcleos urbanos teve 

como determinante o atendimento das necessidades econômicas da metrópole, co-

mo foi destacado anteriormente neste trabalho. As colônias conquistadas pelos eu-

ropeus eram exploradas economicamente e dominadas politicamente. Galeano 

(1996) destaca, em seus estudos sobre o processo de formação e colonização da 

região:  

É a América Latina a região das veias abertas. Desde o descobri-
mento até nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, 
mais tarde, norte americano [...]. Tudo: a terra, seus frutos e suas 
profundezas, ricas em minerais, os homens e sua capacidade de tra-
balho e consumo, os recursos naturais e os recursos humanos 
(p.09). 

Verifica-se, pois, que o processo produtivo brasileiro apresenta as marcas do 

colonialismo, que manteve o país sob a dependência e o domínio econômico das 

metrópoles européias, notadamente a Espanha e Portugal, pela política expansionis-

ta utilizada para a ampliação do domínio territorial, principalmente econômico, acar-

retando, dentre outros aspectos, o desenvolvimento desigual.  

Essa constatação encontra respaldo na afirmação de Silva (1997), ao decla-

rar que o crescimento urbano, nos países do continente latino-americano, pode ser 

caracterizado como “inchação de cidades”, pois ele não revela o desenvolvimento 

urbano pleno, na perspectiva da instalação e ampliação da rede de serviços, ou do 
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crescimento industrial. Ao contrário, o que ocorre é a materialização da pobreza, a 

desigualdade e a exclusão da população.  

Na contemporaneidade, o avassalador crescimento das cidades registrado a 

partir da segunda metade do século XX apresenta-se como importante fenômeno a 

ser considerado, tendo em vista as mudanças no padrão de desenvolvimento capita-

lista que tem levado ao advento de novos processos de trabalho, à flexibilização do 

mercado de trabalho e à desregulamentação dos direitos trabalhistas. Essas mudan-

ças no mundo do trabalho vêm sendo direcionadas por um modelo ideológico e polí-

tico, que preconiza a minimização do Estado em face das políticas sociais, ou seja, a 

participação ou ação do Estado de forma reduzida na sociedade, principalmente no 

que se refere ao desenvolvimento de políticas voltadas para o atendimento das ne-

cessidades da população, tais como educação, saúde, assistência social (MULLER 

e SURIEL, 1998). 

Atrelados a essas transformações, verificam-se impactos nos processos de 

urbanização expressos pela periferização, que modificam a espacialidade urbana, 

bem como a estrutura social, gerando problemáticas ao conjunto da sociedade, tais 

como a exclusão social, a exacerbação da pobreza, a segregação socioespacial, a 

favelização, o déficit habitacional, o aumento da violência e a agressão ao meio am-

biente, de acordo com os estudos elaborados por Oliveira (1997) e Sachs (1993). 

  Dessa forma, pode-se afirmar que dos grandes desafios a serem enfrenta-

dos no século XXI, pelo conjunto formado por intelectuais, pesquisadores, planeja-

dores, gestores e sociedade, merece destaque a “explosão urbana”, suas implica-

ções sociais e seus desdobramentos no planeta, mas com conotações fortes nos 

países ditos “em desenvolvimento” ou “emergentes”, onde as políticas de desenvol-

vimento urbano não alcançaram os efeitos desejados ou necessários; de certa for-

ma, na verdade, essas políticas aumentaram o fosso e a desigualdade entre as na-

ções ricas e as nações pobres, assim como entre as classes sociais (SACHS,1993). 

O crescimento urbano e os fenômenos que se inter-relacionam com essa 

questão já preocupavam estudiosos há alguns anos. Na década de 1980, estudos 

urbanos evidenciavam que o mundo caminhava para o momento em que as cidades 

iriam predominar, e as áreas rurais seriam minorias (SACHS, 1993). Daí, a preocu-

pação com o crescimento das áreas urbanas nos trabalhos de Sachs, pois, de acor-

do com o estudioso, “de 1980 até o ano de 2000, o número de habitantes urbanos 
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[...] terá dobrado, uma segunda duplicação é provável nos 25 anos subseqüentes” 

(1993, p. 30). 

Essas afirmações encontram respaldo nas preocupações de Hobsbawm 

(1995), ao debruçar o seu olhar sobre as questões que envolviam o “breve século 

XX”. De acordo com o estudioso: “[...] em meados da década de 1980, 42% de sua 

população era urbana e, não fosse o peso das enormes populações rurais da China 

e da Índia, que totalizavam três quartos de camponeses asiáticos, teria sido maioria” 

(p. 288). 

Isso evidencia o crescimento urbano intenso no final do referido século que, 

de acordo com Hobsbawm (1995), não encontra precedente na história da humani-

dade, mesmo reconhecendo a existência desse processo de urbanização nos anos 

iniciais do século XX. 

Os estudos e projeções apontadas pelos autores se concretizam ao detectar 

que atualmente mais de 50% da população mundial vivem nos espaços urbanos, 

registrando um esvaziamento das áreas rurais. Esse processo preocupa, particular-

mente, os adeptos da perspectiva do desenvolvimento sustentável, pois, para eles, a 

expansão das cidades capitalistas e o modo de sociabilidade urbano industrial com-

prometem a vida no planeta Terra. De acordo com essa perspectiva, que se difundiu 

a partir da Conferência de Estocolmo no ano de 1972, a sociedade deve buscar sa-

tisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras 

gerações satisfazerem as suas próprias necessidades (BRUSEKE, 1995, p. 33). 

Verificando os dados de 2007 fornecidos pelas Organizações das Nações 

Unidas (ONU), visualiza-se que 3,3 bilhões de pessoas vivem nas cidades, no uni-

verso de 6.826 bilhões de habitantes. Isso denota a predominância das áreas urba-

nas sobre as áreas rurais e, atrelado a esse fenômeno, o agravamento de problemá-

ticas urbanas. 

O intenso processo de expansão dos espaços urbanos na era contemporâ-

nea implica gradativamente a necessidade de intervenção na sociedade, que se 

manifesta de diversas formas, ou seja, a partir das ações públicas advindas princi-

palmente da intervenção estatal nas diversas esferas ou dimensões da vida social, 

como também na criação de espaços ou instâncias que venham a possibilitar a par-

ticipação de todos os segmentos sociais. Na sequência vamos averiguar essas in-

tervenções no espaço urbano, abordando para tanto, o papel do Estado na socieda-

de e o propósito da sua ação mediante as políticas públicas. 
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1.2 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: BASES CONCEITUAIS 

As reflexões acerca das políticas públicas remetem a temática do Estado e 

seu papel no processo de desenvolvimento da sociedade capitalista, apesar de veri-

ficar-se nas últimas décadas do século XIX a diminuição do poder e do protagonismo 

do Estado Nação (DINIZ, 1998; CASTEL, 1998; NETTO, 2006). Mesmo diante dessa 

constatação, é preciso reconhecer a importância e influência do Estado nos proces-

sos inerentes à sociedade, como a dinâmica econômica, as mudanças sociais, a 

constituição dos marcos regulatórios, dentre outras realizações. 

A intervenção do Estado na sociedade da-se-á por meio de um conjunto de 

ações denominadas políticas públicas (JOBERT e MULLER,1987), as quais são vol-

tadas para os diversos âmbitos da vida em sociedade. No bojo da diversidade de 

conceituações e definições a respeito das políticas públicas, articulam-se diferentes 

teorias que fundamentam o debate envolto do tema, entretanto, identifica-se uma 

congruência nessas elaborações na perspectiva de afirmar o propósito da ação do 

Estado, qual seja: responder as demandas da sociedade, tendo em vista a necessi-

dade de solução dos problemas referentes ao bem estar dos segmentos ou grupos 

sociais (MULLER e SURIEL, 1998). Nesse sentido, Netto (2001) no seu estudo so-

bre as políticas públicas no contexto do capitalismo monopolista, afirma que, essas 

políticas são instrumentos por meio dos quais o Estado burguês procura administrar 

as expressões da questão social, resultante do conflito entre capital e trabalho. No 

seu texto, encontra-se ainda uma contribuição importante sobre a definição da ques-

tão social: “conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento 

da classe operária impôs no curso da constituição da sociedade capitalista” (NETTO, 

2001, p.17). 

Há uma explicação encontrada pelos autores de filiação marxista para a a-

ção do Estado por meio das políticas públicas, como Poulantzas (1990), Offe (1984), 

Habermas (1984), entre outros. Para esses teóricos as políticas públicas são instru-

mentos de atendimento às demandas da sociedade. Assim sendo, essa perspectiva 

fundamenta-se numa concepção alternativa do Estado burguês proposto pelo mate-

rialismo histórico.  

A noção defendida por Poulantzas (1990), Offe (1984) e Habermas (1984) é 

a de que o Estado, enquanto uma instituição política, dotado de um poder, tem a 

função de promover a acumulação e a legitimação do capital na sociedade. Essa 
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assertiva defendida por esses teóricos marxistas, se opõe a concepção liberal do 

Estado. Assim sendo, na perspectiva dos teóricos liberais, o Estado apresenta-se 

como uma instituição mediadora e conciliadora dos diferentes interesses existentes 

na sociedade (SMITH,1988), responsável por garantir a ordem social, e que portan-

to, o mercado por si só resolveria os problemas estruturais da acumulação e legiti-

mação do sistema capitalista sem precisar, da intervenção do Estado 

Na visão de Offe e Ronge (1984), o conceito de Estado está ligado a uma 

forma institucional do poder público em sua relação com a produção material, a partir 

de quatro determinações, a saber: 1) a privatização da produção, em que o Estado 

não se engaja diretamente na produção, salvo em algumas situações especiais e 

como ator privado; 2) a dependência dos impostos, isto é, dependente de um siste-

ma tributário; 3) a acumulação como elemento de referência, haja vista que é do 

processo de acumulação que o Estado retira seus recursos; e, 4) a legitimação de-

mocrática – garantir a legitimidade, por meio do apoio popular, através de eleições 

gerais (no caso de governos de regimes democráticos). As consequências dessas 

premissas implicam que “todas as políticas públicas são entendidas como uma res-

posta às necessidades da acumulação e da legitimação” (PRZEWORSKY, 1995, p. 

98). 

Para Lenhardt e Offe (1984), no trabalho intitulado Problemas estruturais do 

Estado capitalista, quando analisa a função do Estado e os processos de interven-

ção na sociedade por meio das políticas sociais, a política estatal emerge com a 

consolidação da sociedade industrial. No processo de industrialização capitalista, a 

necessidade de uma mão de obra voltada para a produção, fez com que o Estado 

assumisse uma “política social” que resolvesse o problema da falta de trabalhador 

para a indústria. Isso contribuiu para a dissolução de antigas formas de trabalho e de 

sobrevivência na Europa e estimulou o assalariamento por meio da proletarização 

“passiva” ou “ativa”. Esta forma de proletarização consiste na desapropriação dos 

indivíduos da utilização de seu trabalho ou outras condições de subsistência, en-

quanto que a proletarização “ativa” é a inserção da mão de obra no mercado de tra-

balho. (LENHARDT; OFFE, 1984). 

[...] a transformação em massa da força de trabalho despossuída em 
trabalho assalariado não teria sido nem é possível sem uma política 
estatal, que não seria, no sentido restrito, “política social”, mas que 
da mesma forma que esta, contribui para integrar a força de trabalho 
no mercado de trabalho (p. 17). 
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A política social, nas palavras desses autores, se configura em uma função 

assumida pelo Estado, obedecendo a uma lógica da sociedade capitalista. Ao Esta-

do cabe intervir na sociedade via políticas públicas, a exemplo do que ocorrera com 

as medidas keneysianas e programas assistenciais. Baseados nessas considera-

ções, os autores afirmam que: 

O Estado nem está a serviço nem é “instrumento” de uma classe 
contra outra. Sua estrutura e atividade consistem na imposição e na 
garantia duradoura de regras que institucionalizaram as relações de 
classe específicas de uma sociedade capitalista. O Estado não de-
fende os interesses particulares de uma classe, mas sim os interes-
ses comuns de todos os membros de uma sociedade capitalista de 
classes (LENHARDT; OFFE, 1984, p. 123). 

A concepção de Estado desses autores se distingue da dos marxistas ortodo-

xos, pois para Lênin, o Estado assume o papel de guardião da classe dominante, ou 

seja, está a serviço exclusivo dos interesses da burguesia (LÊNIN, 1987). Esta con-

cepção defendida por Lênin na obra o Estado e a revolução, exprime a forma de Karl 

Marx e F. Engels, fundadores do marxismo clássico, conceber o Estado: uma super-

estrutura que representa a dominação de classe existente na base econômica da 

sociedade.Na clássica obra O manifesto comunista, tem-se efetivamente a proposi-

ção central do marxismo com relação ao Estado: “ O poder executivo do Estado mo-

derno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda a bur-

guesia” (MARX e ENGELS, 1998, p. 12). 

 Poulantzas (1990) também apresenta uma noção alternativa de Estado. Esse 

autor compreende o Estado não como um bloco monolítico sem fissuras, mas como 

uma instância, onde se travam as lutas dos movimentos sociais e os conflitos de 

classe na sociedade capitalista. Nessa perspectiva, o entendimento da política públi-

ca passa necessariamente pela noção e papel do Estado, tendo em vista ser um 

importante agente no conjunto da sociedade, na medida em que influencia todas as 

esferas da vida social, seja no espaço rural ou urbano. 

Convém evidenciar também que, a necessidade de ação sobre o espaço, 

bem como de ordenar, disciplinar e elaborar instrumentos de intervenção no proces-

so de ocupação desse espaço, particularmente o urbano, não se constitui algo cir-

cunscrito à contemporaneidade. De fato, encontram-se registros que remontam à 

Idade Antiga, onde os aglomerados eram planejados e desenhados conforme a ne-

cessidade daqueles que ali viviam. 
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Exemplos clássicos da intervenção e busca do uso adequado do espaço são 

observados nas cidades gregas de Atenas, Pireu e Mileto, como também nas cida-

des aztecas no México. Merece destacar ainda o planejamento das cidades dos an-

tigos romanos, as quais eram projetadas especialmente para a defesa militar. 

No período compreendido pelo feudalismo, a expansão dos burgos (cidades) 

aumentou a necessidade de intervenções e planejamento dos espaços urbanos, in-

clusive impondo aos governantes a demolição dos muros que cercavam suas cida-

des e feudos, construídos para protegê-los da invasão dos inimigos, garantindo as-

sim a acomodação da população crescente e o embelezamento do entorno. 

Entretanto a ação dos governantes no espaço da cidade tornou-se mais pre-

sente na sociedade do capital, ou seja, a partir do século XVIII. Essas ações inicial-

mente englobavam os aspectos da infraestrutura e embelezamento, sendo esta tare-

fa delegada aos artistas. À medida que se tornam complexos os processos de ex-

pansão da cidade, diante do crescimento populacional, da ocupação espacial, de-

senvolvimento do processo produtivo, as ações ampliam-se para o atendimento das 

necessidades básicas como saúde, educação, assistência social, habitação, sendo 

incorporada a participação de arquitetos, planejadores e gestores nos projetos de 

intervenção no espaço urbano. 

Essas ações no espaço urbano irão ocorrer na sociedade capitalista via polí-

ticas públicas urbanas, desenvolvidas prioritariamente pelo Estado. Recorrendo à 

compreensão do termo política, encontra-se uma vasta literatura referente às múlti-

plas abordagens e explicações inerentes ao trato da questão.  

No elenco das abordagens e definições sobre política, considera-se impor-

tante destacar a de Melazzo (2010). De conformidade com esse estudioso, política é 

o modo de organização ou intervenção na realidade social mais ampla, que, na mai-

oria das sociedades, gira em torno da instituição Estado. 

E assevera ainda Melazzo (2010) que o conceito de política pública não está 

isento de controvérsias que revelam visões de mundo distintas e, em alguns casos, 

opostas e em disputa, indicando olhares e práticas sociais distintas. 

Nessa mesma perspectiva, destacam-se os estudos de Souza (2009) no seu 

trabalho intitulado Políticas públicas: introdução às atividades e análise, em que aler-

ta para a complexidade inerente ao conceito de política pública, revelando que “toda 

política pública seria intrinsecamente contraditória [...] o que não significaria, porém, 
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que não houvesse racionalidade” (p.16). O autor ainda aponta que é a partir da dé-

cada de 1950 que surgem as primeiras conceituações sobre o tema no Brasil. 

No que concerne à ação do Estado especificamente no espaço urbano,   

Schmidt (1983) define a política urbana como um conjunto complexo de programas e 

ações dirigidas para a eliminação dos obstáculos à completa socialização do espaço 

urbano através da reprodução do capitalismo. Com essa compreensão, afirma ainda 

que a intervenção estatal apresenta-se como um instrumento, capaz de criar as con-

dições materiais para a supremacia capitalista, afetando dessa forma indivíduos, 

grupos e instituições. 

Ainda de acordo com Schmidt (1983), os mecanismos utilizados pelo gover-

no na intervenção urbana são os mais variados. Podem-se destacar o planejamento, 

os investimentos, o controle político e as estruturas institucionais. 

Para tanto, de acordo com o estudioso acima referido, faz-se necessário o 

estabelecimento de leis, normas, estratégias, assim como o desenvolvimento de po-

líticas que permitam a conformação da vida nos espaços urbanos atendendo, assim, 

mesmo que minimamente, às necessidades básicas da sociedade.  

Na constituição dessas políticas, de conformidade com Arretche (2001), é 

pertinente considerar um conjunto de elementos essenciais para o desenvolvimento 

das políticas públicas, dentre os quais estão: a existência de uma agenda, objetivos, 

meios, instrumentos, equipamentos e os agentes da política. 

Assim sendo, esse conjunto de elementos, objetivados via ação do Estado 

tem, a priori, a finalidade precípua de proporcionar uma qualidade de vida à popula-

ção. 

No que se refere à qualidade de vida, encontra-se, nos trabalhos de Sen 

(1992), uma importante referência, pois, de acordo com ele, qualidade de vida é um 

conjunto de diferentes efetivações, que engloba alimentação, saúde, vestuário, lon-

gevidade, moradia, bem como, as efetivações como liberdade de escolha e direitos 

de cidadania. Seguindo essa análise, percebe-se que a argumentação de Sen vai 

além da perspectiva teórica que reduz a qualidade de vida a um conjunto de meios 

de realização pessoal, ou mera utilidade na forma de mercadoria, isto é, a qualidade 

de vida das pessoas está para além da dimensão econômica. 

As reflexões apresentadas por esses teóricos, apontam portanto  para a im-

portância da ação do Estado por meio das políticas públicas – urbanas – materiali-

zada através dos mecanismos institucionais, como planos, programas, projetos e 
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dispositivos legais que instituem, regulamentam e fundamentam a política – Consti-

tuição Federal, Estatuto da Cidade entre outros –, assim como, das ações do conjun-

to da sociedade, objetivando mitigar as vulnerabilidades existentes que marcam pro-

fundamente a sociedade do capital. 

Nessa direção, a política pública urbana, objeto do presente estudo, apre-

senta-se como uma ação do Estado na contemporaneidade, voltada para o atendi-

mento das necessidades de um lugar específico: à cidade, ou seja, resposta a de-

manda por saneamento, pavimentação, energia, esgotamento sanitário, habitação, 

como também, o atendimento a necessidade de entretenimento e cultura dos seus 

moradores. 

No Brasil, tem-se como marco a Constituição Federal de 1988, que confere 

a política urbana o patamar de política pública, resultante de um amplo processo de 

construção coletiva que tem início na década de 1970, conduzido pelo movimento de 

reforma urbana (FERNANDES, 2008). 

Na cidade de Mossoró, o conjunto de intervenções do Estado através das 

políticas públicas, realiza-se notadamente no campo da infraestrutura como pavi-

mentação, saneamento e iluminação; no ordenamento do uso e ocupação do solo 

orientado pelo Plano Diretor e Código de Obras; e nos projetos de renovação urba-

na, que serão objeto de reflexão em momento posterior no presente documento. 

Assim sendo, o Estado ocupa uma posição central na produção do espaço 

urbano, na medida em que assume o papel de agente importante através do desen-

volvimento de políticas, conforme evidencia Souza (2009), na sua análise sobre o 

tema das políticas públicas e a ação do Estado, tendo como base o pensamento de 

Brunhoff (1991), quando diz: 

[...] o Estado nunca esteve ausente, bastando-se lembrar, igualmen-
te, o período do mercantilismo e sua ação sobre o mercado e o pro-
tecionismo no fim da Idade Média [...] Em termos da sociedade capi-
talista, o Estado já marcava presença desde a acumulação primitiva 
do capital e posteriormente intervém na generalização de algumas 
regras [...] (p.17). 

Na busca de compreender as questões referidas, é que, no próximo item tra-

tar-se-á das leis e dos instrumentos legais que formam o conjunto de direitos e ga-

rantias voltadas para o espaço das cidades brasileiras. Para tanto, analisar-se-á a 

constituição desses instrumentos e mecanismos legais por considerá-los como ins-
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trumentos importantes para a realização do planejamento e para a implementação 

da política pública urbana. 

1.3 A POLÍTICA URBANA E A CONSTITUIÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO NO 

BRASIL 

O marco regulatório que orienta o desenvolvimento das ações do Estado no 

espaço urbano formado pelos dispositivos jurídicos e administrativos tem uma rele-

vância normativa para a instituição e regulamentação dos instrumentos de política 

urbana.  

Isso se evidencia quando se compreende que o processo crescente de ur-

banização das cidades brasileiras registrado no final do século XX, remete à preocu-

pação em conhecer e compreender os mecanismos de intervenção e de ordenamen-

to das cidades consubstanciado no aparato legal, especialmente a partir da Constitu-

ição Federal de 1988, em que se apresentam os direitos sociais em todos os aspec-

tos e dimensões e os instrumentos legais que emergem a partir da sua regulamenta-

ção como, por exemplo, o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor. 

Trata-se de um processo que resultou do movimento da redemocratização 

no país com a mobilização política em prol da democracia e do fim da ditadura mili-

tar, o que terminou se traduzindo em transformações na política pública de modo 

geral e, em particular, na política urbana. 

Até a década de 1980, a política urbana era tratada de forma esparsa nas 

leis do país. É a partir do acelerado processo de urbanização enfrentado pelo Brasil 

no final do século passado, quando se registra que 84% da população ocupam as 

áreas urbanas do país, que essa política passa a ser referenciada na legislação bra-

sileira, no caso específico na Lei Maior, ou seja, na Constituição Federal promulgada 

em 1988. 

Considerada pelo conjunto da sociedade brasileira como “Constituição Cida-

dã”, em virtude de atender a uma série de direitos e garantias sociais, o documento 

possibilitou que a política urbana fosse, pela primeira vez, na história do Brasil, ma-

téria de âmbito constitucional. 

Na lei, a política urbana está contemplada no Título VII, que versa a respeito 

da ordem econômica e financeira, Capítulo II, Artigos 182 e 183. Dessa feita, institui-
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se que a política de desenvolvimento urbano tem como objetivo ordenar a cidade e 

possibilitar o bem-estar da população, conforme pode-se verificar no trecho abaixo: 

Art.182. 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 ci-
dade e garantir o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 1988, p. 
124). 

A Carta Constitucional de 1988 firma a necessidade e relevância de uma po-

lítica de desenvolvimento urbano, conforme evidenciado no seu artigo 182, parágra-

fo 1, estabelecendo, desta feita, que o executor da política urbana é o município, 

instituindo inclusive a responsabilidade do gestor municipal com o bem-estar dos 

seus cidadãos. Estabelece ainda o Plano Diretor como instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana para as cidades brasileiras. “O plano di-

retor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 

mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana” (BRASIL, 1988, p. 124). 

O Plano Diretor representa um novo paradigma no trato da questão urbana, 

tendo em vista que reconhece a cidade como criação coletiva, e o município como 

responsável pela ordenação do seu território, ou seja, executor direto da política de 

desenvolvimento urbano (FERNANDES, 2008). 

Referindo-se a essa mesma questão, Meirelles informa que o plano diretor 

consiste no complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento 

global e constante do município, sob os aspectos físico, social, econômico e admi-

nistrativo, desejado pela comunidade local (MEIRELLES, [198-], p.108). 

Isso evidencia ainda uma característica importante do plano diretor, que é 

sua múltipla função, à medida que procura alcançar o desenvolvimento econômico, 

bem como o desenvolvimento social, administrativo e físico do município. 

É salutar mencionar que a regulamentação do capítulo II da Constituição da 

República Federativa de 1988 foi aprovada apenas em 10 de julho de 2001, por Lei 

Federal nº 10.257, também denominada de Estatuto da Cidade.  Nele está estabele-

cido, no seu Capítulo I, que trata das Diretrizes Gerais, o direito social da proprieda-

de em benefício da sociedade visando à segurança e ao bem-estar dos cidadãos 

articulados com a preocupação ambiental: 
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Art.1º.  na execução da política urbana, de que tratam os arts.182 e 
183 da Constituição federal, será aplicado o previsto em Lei.  
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatu-
to da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental (BRASIL, 2005, p. 17). 

Nesse sentido, o Estatuto da Cidade vem orientar uma política para a ocu-

pação e uso do solo urbano, bem como amplia o compromisso do Estado com a vida 

das populações residentes nessas áreas, ao delegar sobre a instituição de normas 

de interesse social com vistas ao atendimento das necessidades coletivas urbanas. 

Em contínuo, estabelece ainda no Artigo 2º:  

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, me-
diante as seguintes diretrizes gerais: 
I - Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; 
II - Gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano; 
III - Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento 
ao interesse social; 
IV- Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e 
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente (BRASIL, 2005, p. 17-18). 

Pode-se afirmar, mediante o explicitado acima, que a Lei 10.257, nominada 

de Estatuto da Cidade, possibilita um momento novo ao implementar diretrizes que 

incluem a função social da propriedade e uma gestão do solo urbano de forma  de-

mocrática com a participação da sociedade, bem como ao direcionar para o governo 

local (município) a condução do desenvolvimento das cidades, na sua dimensão e-

conômica, social ou ambiental. 

De acordo com Fernandes (2008), o Estatuto da Cidade vem a ser a conso-

lidação e ampliação da proposta constitucional de 1988, pois criou e regulamentou 

os instrumentos urbanísticos a ser manuseados pelo poder público municipal como, 
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por exemplo, o plano diretor, o código de postura, entre outros. O estudioso conside-

ra, ainda, que 

A utilização de tais instrumentos e a efetivação das novas possibili-
dades de ação dos municípios vão depender fundamentalmente da 
definição prévia de uma ampla estratégia de planejamento e ação, 
expressando um ‘projeto de cidade’ que tem necessariamente de ser 
explicitado publicamente através da legislação urbanística municipal, 
começando com a lei do Plano Diretor (FERNANDES, 2008, p. 49) 

Dessa forma, o Plano Diretor configura-se uma forma de planejamento, pois 

ele contempla situações e problemas futuros que possam ocorrer no município e é 

munido desse instrumento que o gestor municipal define suas estratégias e estabe-

lece suas ações pertinentes à função, à ocupação e ao uso da cidade. 

É o Plano Diretor Municipal que possibilita o planejamento articulado das ci-

dades e municípios, levando em consideração, para tal, a infraestrutura urbana ne-

cessária à garantia da função social da terra. 

Nessa perspectiva, esses instrumentos legais materializados pelo Plano Di-

retor, Estatuto das Cidades, lei de zoneamento, entre outros, poderão se configurar 

como ferramentas importantes para a ação e intervenção no espaço citadino, norte-

ando as políticas urbanas em nível local e regional com vista ao desenvolvimento 

não apenas como crescimento econômico, da industrialização e do uso de tecnolo-

gias, mas também como enriquecimento da vida humana. 

Contudo é necessário pensar que esses instrumentos institucionais de inter-

venção na cidade não podem ser vistos como algo estanque, sua elaboração e ma-

terialização dissociada da luta social mais ampla que se trava na sociedade do capi-

tal. Compreende-se que o modelo de gestão e as prioridades estabelecidas pelos 

gestores na relação com os diversos atores sociais irão estabelecer o projeto de ci-

dade que se quer alcançar. 

Assim sendo, o direito à cidade, ou seja, o acesso aos espaços da cidade e 

ao usufruto dos equipamentos e serviços urbanos pela população não se encontra 

circunscrito apenas ao marco legal.  

Entende-se que, no contexto contemporâneo de expansão urbana crescente 

registrada em escala mundial, a cidade apresenta-se como locos privilegiado das 

disputas e antagonismos entre as classes sociais, assim como entre os diversos ato-

res políticos. Entretanto se faz necessário compreender que os aparatos legais ante-
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riormente referidos não são garantia de uma política urbana e de uma gestão muni-

cipal democrática, tampouco do atendimento dos interesses coletivos.  

Nesse emaranhado de questões suscitadas anteriormente, situa-se a agudi-

zação dos problemas econômicos, políticos e sociais da sociedade contemporânea. 

O reflexo desses problemas é facilmente identificado na organização das cidades 

através da segregação socioespacial, da pobreza, do desemprego, da violência e 

exclusão da população, entre outros fenômenos que demarcam a reprodução das 

desigualdades oriundas do desenvolvimento da política urbana nos moldes da soci-

edade capitalista.  

Conforme a afirmação de Wanderley (2000), esses problemas podem ser 

denominados questão social e, no cenário atual, assumem novas modalidades: 

Por forças das mudanças profundas que estão acontecendo nas re-
lações entre capital e trabalho, nos processos produtivos, na gestão 
do Estado, nas políticas sociais, e pelo chamado ‘princípio da exclu-
são’, que concretiza da parte dos excluídos do processo produtivo, 
do trabalho assalariado, quanto da parte dos excluídos pela origem 
étnica, pela identidade cultural [...] E ela se transforma efetivamente 
em questão social quando é assumida por um setor da sociedade [...] 
(p. 59). 

As mudanças que estão acontecendo nas relações entre capital e trabalho 

provocam transformações no processo produtivo, tendo a globalização como pano 

de fundo do estágio atual do capitalismo que contribui para a exclusão no mercado 

de trabalho. Esse movimento global altera a forma como o Estado intervém na soci-

edade por meio das políticas públicas que possam minimizar os efeitos da exclusão 

social. 

A reestruturação produtiva e o avanço das tecnologias complementam o fa-

vorecimento do quadro de exclusão, por meio da captura dos espaços sociais, em 

especial, o espaço das cidades que passam a serem governadas sob a ótica do 

mercado capitalista, transformando-se em mercadorias para ser vendidos de forma 

empreendedora, por uma governança urbana que se mantém no poder local, através 

de alianças firmadas entre o poder público e a iniciativa privada. Nesse sentido, as 

políticas públicas de desenvolvimento termina por favorecer o processo de amplia-

ção da acumulação e reprodução de capital ao invés de promover a inclusão social e 

o direito à cidade pela maioria da população que vivem no espaço urbano, nos mol-
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des como está sendo discutido no próximo item. A exclusão social se consolida en-

quanto um processo, que na fase atual do capitalismo, tem seu aprofundamento 

consolidado sob a intervenção do próprio Estado. 
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2 RENOVAÇÃO URBANA E EXCLUSÃO SOCIAL 
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Os desafios que acompanham a gestão das cidades hoje são: conciliar as 

necessidades de acumulação do capital  as demandas sociais da população. Nessa 

conjuntura, o Estado brasileiro tem assumido um papel ambivalente no sentido de 

promover políticas urbanas que garantam o crescimento econômico articulado aos 

interesses dos agentes capitalistas, por um lado, e, por outro, sinalizar para uma 

administração “democrática” e “socialmente justa”, por meio da adoção de dispositi-

vos legais como o Estatuto da Cidade. 

O Estatuto da Cidade é um instrumento originado do novo marco institucio-

nal e sociopolítico que se iniciou no país com o processo da Constituinte – em rea-

ção ao regime militar –, e a promulgação da Constituição de 1988 como já foi discu-

tido no capítulo anterior. Monte-Mór (2008, p. 2) ao se reportar a esse período afirma 

que: 

Novo marco institucional e sociopolítico se instaurou com a nova 
Constituição, particularmente no tocante ao planejamento urbano e 
regional e aos instrumentos nela criados. Ainda que perdurasse o 
conservacionismo governamental nos anos seguintes, conceitos co-
mo ‘sentido social da propriedade’ e a criação de inúmeros meca-
nismos ligados à participação popular presentes no novo estatuto po-
lítico do país criaram as bases para um novo processo de planeja-
mento mais democrático e afastado das práticas tecnocráticas do pe-
ríodo militar. 

O florescimento de um clima favorável ao planejamento urbano e regional na 

década de 1980 e a participação popular, animado por conceitos como sentido soci-

al de propriedade presente no estatuto e destacado pelo autor, perderam força dian-

te da crise do Estado nessa década e do apelo neoliberal, a partir dos anos de 1990, 

embora tenha sido retomado com a criação do Ministério das Cidades em 2003. 

O planejamento urbano e regional que, historicamente, teve sua origem no 

final da primeira metade do século XX e se estendeu no período pós-Segunda Guer-

ra Mundial serviu de direção à política de desenvolvimento que tinha como base a 

noção de que as cidades  colocavam-se como centros de decisão ou nós em função 

de um sistema econômico organizado do ponto de vista regional e/ou nacional. Um 

sistema econômico que tinha como alicerce as bases expansionistas do taylorismo e 

do fordismo na produção espacial do capital industrial. Monte-Mór (2012) cita como 

exemplo dessa concepção a experiência do Vale do Tennessee no EUA, o Mezzogi-

orno no Sul da Itália e o Vale do São Francisco no Nordeste brasileiro, indicando 
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que: “Preocupações com a hierarquia urbana, a rede de cidades e sua inter-relação 

tornaram-se correntes, articulando cada vez mais as dimensões urbanas e regionais” 

(p. 11). 

O planejamento urbano e regional no Brasil, de acordo com esse autor, ga-

nhou visibilidade no período pós-guerra sob a influência de organismos internacio-

nais tais como Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e Instituto Lati-

noamericano para a Pesquisa Econômica e Social (ILPES), que resultou na criação 

da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A criação da 

SUDENE impulsionou a formação de uma rede e hierarquia urbana no país, especi-

almente, na região Nordeste. Entretanto, em paralelo a essa concepção de planeja-

mento urbano-regional, mas não opositora, instaurava-se no país a corrente urbanis-

ta-progressista com a participação de arquitetos, cuja inspiração maior era a con-

cepção das cidades-jardins de Le Corbusier. A cidade de Brasília é um exemplo no-

tável da influência dessa corrente urbanística que deitou suas raízes no país em 

meados do século XX, mais precisamente a partir das décadas de 1950 e 1960. 

Vale destacar que as experiências de planejamento e de política urbana, 

nessa época, estavam atreladas à ideologia urbano-industrial de desenvolvimento. 

Na concepção de Maricato (2006), expressava uma matriz patrimonialista, por con-

centrar patrimônio, poder econômico e poder político, o que proporcionava a captura 

da esfera pública pela iniciativa privada. Esse ambiente construído é interpretado por 

um conjunto de estudiosos da formação social brasileira como Sérgio Buarque de 

Holanda, Francisco de Oliveira, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Raymundo Faoro 

dentre outros. Para a autora, esses notáveis autores 

[...] nos ajudam a entender as contradições que abundam quando 
confrontamos discursos, leis, planos e projetos formais e a produção 
concreta do ambiente construído, marcado por uma profunda desi-
gualdade social, predação ambiental e aplicação arbitrária da lei. A ir-
racionalidade aí verificada não contraria apenas a igualdade social e 
a sustentabilidade ambiental, mas até mesmo algumas das condi-
ções gerais necessárias para o processo de reprodução do capital 
devido ao alto custo do crescimento urbano decorrente da especula-
ção rentista como terras e imóveis (MARICATO, 2006, p. 211). 

Os instrumentos de planejamento e política urbana na visão da autora sob a 

ótica do patrimonialismo, na época do processo de urbanização brasileira no século 

XX, eram, portanto, objeto de constrangimentos ao desenvolvimento com equidade 

e alimentava a exclusão social, uma vez que estavam consubstanciados em discur-
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sos e arcabouço jurídico deslocado de uma prática, vista por Maricato (2009) como 

“as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias”, frase tomada a título de emprestí-

mo, de Francisco de Oliveira, quando sintetizou o pensamento dessa autora durante 

a apresentação, em sala de aula, de uma exposição “sobre o deslocamento entre as 

matrizes que fundamentaram o planejamento e a legislação urbanos, no Brasil [...]” 

(p. 121).  

No texto O lugar fora das ideias e as ideias fora do lugar: planejamento ur-

bano no Brasil, Maricato (2009) apresenta a realidade urbana brasileira em sua con-

creticidade. A presença de uma cidade dual – legal e ilegal – que expressa uma or-

dem – a ordem urbanista capitalista, da racionalidade burguesa – e a desordem, isto 

é, a cidade onde não existem planos, nem ordem, ou seja, o lugar da desigualdade e 

da exclusão social. É nessa parcela da cidade, considerada ilegal, que habitam os 

excluídos da urbanidade, dos direitos cidadãos, o que reforça a noção das ideias 

fora do lugar. Para afirmação desse pensamento, a autora assinala que: 

 

O urbanismo brasileiro (entendido aqui como planejamento e regula-
ção urbanística) não tem comprometimento com a realidade concre-
ta, mas com uma ordem que diz respeito a uma parte da cidade, a-
penas. Podemos dizer que se trata de idéias fora do lugar porque, 
pretensamente, a ordem se refere a todos os indivíduos, de acordo 
com os princípios do modernismo ou da racionalidade burguesa. Mas 
também podemos dizer que as idéias estão no lugar por isso mesmo: 
porque elas se aplicam a uma parcela da sociedade reafirmando e 
reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a cidade ilegal não há 
planos, nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em suas dimensões e 
características. Trata-se de um lugar fora das idéias (MARICATO, 
2009, p. 122). 

Esse pensamento da autora denuncia a falta de comprometimento do urba-

nismo adotado no país com a solução dos problemas sociais e do uso e ocupação 

do solo urbano de forma ilegal nas cidades brasileiras que passa a ser ignorado pe-

las formas de poder vigente. Há um deslocamento entre o que é planejado em ter-

mos de política urbana, que durante décadas do século XX, mostrou-se vinculado a 

uma matriz modernista/funcionalista importada dos países desenvolvidos e aplicados 

à cidade formal e legal no Brasil. 

Nas décadas de 1980 e 1990, há uma mudança no perfil das políticas urba-

nas, a partir da instituição da Constituição Federal de 1988 que introduz mudanças 

significativas na estrutura dos entes federativos. Entre tais mudanças, consta o esta-

belecimento da autonomia municipal e outras transformações como o direito à pro-
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priedade social da terra urbana, legitimada pelo Estatuto da Cidade e os planos, 

programas e experiências “democráticas” promovidas com a criação do Ministério 

das Cidades a partir da primeira década do século XXI. Não obstante, o marco regu-

latório e as experiências ditas “exitosas” de gestão democrática das cidades, as de-

sigualdades, a exclusão social e a violência urbana constituem uma realidade para a 

maioria da população. Apesar de todos os discursos seja da direita ou da esquerda, 

neste país, como diria Maricato (2009), e os ditamos do aparato jurídico-político, as 

cidades continuam sendo administradas pelo pensamento das elites, ou seja, pelo 

pensamento único, agora mascarado com a retórica da cidade empreendedora e 

competitiva, como está explicitado no próximo item. 

2.1 O PARADIGMA EMERGENTE DA RENOVAÇÃO URBANA 

A reestruturação produtiva provocada pela globalização e a revolução das 

novas tecnologias fizeram emergir uma sociedade sociotécnica com grandes trans-

formações espaciais. Entre as transformações espaciais mais significativas, pode-se 

destacar a redefinição do papel das cidades, acompanhadas pela construção de um 

novo paradigma de política pública e de gestão urbana, denominado por Sánchez 

(1999) de políticas urbanas em renovação. 

As políticas urbanas em renovação estão em sintonia com a visão das cida-

des empreendedoras regidas pela noção de empresariamento, cujas primeiras expe-

riências foram as cidades norte-americanas e europeias. Harvey (2005), em seu livro 

A produção capitalista do espaço, no capítulo destinado à discussão sobre o empre-

endedorismo na governança urbana, apresenta a consolidação desse novo para-

digma a partir da realização de um seminário em Orleans (EUA), em 1985, que reu-

niu acadêmicos, empresários e planejadores de políticas públicas de oito cidades de 

sete países do capitalismo avançado. Uma governança urbana formada por uma 

multiplicidade de atores – representantes do poder público, da iniciativa privada e da 

sociedade civil organizada – que assumem o papel de administrar um território e as 

relações estabelecidas entre governantes e governados, na forma como é discutida 

em Compans (2005). 

O momento histórico de transformações com relação à gestão das cidades, 

apresentado por Harvey (2005), sinalizou para mudanças de postura com relação à 
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governança urbana, que, historicamente, assentava-se sobre a abordagem adminis-

trativa para dar lugar a iniciativas empreendedoras pelos governos locais: 

[...] a abordagem “administrativa”, tão característica da década de 
1960, deu lugar a forma de ação iniciadoras e “empreendedoras” nas 
décadas de 1970 e 1980. Nos anos recentes, em particular, parece 
haver um consenso geral emergindo em todo o mundo capitalista a-
vançado: os benefícios positivos são obtidos pelas cidades que ado-
tam uma postura empreendedora em relação ao desenvolvimento 
econômico. Digno de nota é que esse consenso, aparentemente, di-
funde-se nas fronteiras nacionais e mesmo nos partidos políticos e 
nas ideologias (HARVEY, 2005, p. 167). 

As palavras desse autor merecem respaldo ao confrontar-se com exemplos 

de cidades que aderiram a esse novo empreendedorismo urbano em substituição ao 

administrativismo tanto nos EUA quanto na Europa e, recentemente, no Brasil. Nes-

se texto, o autor chega a confirmar a presença dessa nova estratégia de gestão ur-

bana em cidades como Baltimore e Nova York (EUA) e, ainda, as cidades de Liver-

pool e Glasgow (Grã-Bretanha), entre outras. 

O empreendedorismo urbano enquanto estratégia de desenvolvimento tem 

levado à competição interurbana. As cidades passam a utilizar-se de um urbanismo 

pós-moderno, com mudanças culturais e estilos de vida conectados com as tendên-

cias empreendedoras por meio de parcerias firmadas entre o público e o privado, 

estimulando a disputa espacial interurbana dentro da ótica empresarial. Na visão de 

Harvey (2005), esse processo desencadeado a partir da década de 1970 tem siner-

gia com as mudanças pós-fordistas e pós-keynesianas do ponto de vista macroeco-

nômico, em busca de um regime de acumulação flexível do capital. Diz ele: 

De fato, pode-se afirmar com segurança que [...] as mudanças na po-
lítica urbana e o movimento rumo ao empreendedorismo têm desem-
penhado um importante papel facilitador na transição dos sistemas 
de produção fordista localizacionalmente rígidos, suportados pela 
doutrina do bem-estar keynesiano, para formas de acumulação flexí-
vel muito mais abertas em termos geográficos e com base no merca-
do. Além disso, pode-se afirmar [...] que a transição do modernismo 
de base urbana para o pós-modernismo, com relação ao design, às 
formas culturais e ao estilo de vida, também estão conectadas à as-
censão do empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005, p. 181). 

Na citação do autor, o empreendedorismo urbano, articulado ao processo de 

acumulação flexível, está associado ao processo de reestruturação produtiva, em 

que o setor terciário da economia, isto é, de serviços, parece se impor nesse ambi-
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ente macroeconômico. Entre as estratégias utilizadas pela governança urbana está 

a formatação de políticas que estimulam o turismo. As cidades passam a ser utiliza-

das como espaços para atrair investimentos, especialmente no setor de serviços. 

Para tanto, festivais, eventos culturais e esportivos e, ainda, outras atividades liga-

das às artes pós-modernistas, como a arquitetura atual, passam a fazer parte de um 

novo estilo de vida das cidades em um esforço para atrair investimentos (HARVEY, 

2005; 1993). 

Exemplos emblemáticos de promoção das cidades têm sido apontados por 

Compans (2005) e Sánchez (1999) dentre outros autores: o urbanismo assumido na 

gestão de cidades como Barcelona (Espanha), Rio de Janeiro e Curitiba no Brasil. 

Para as autoras, os instrumentos que garantem essa nova expressão de urbanismo 

e de política de desenvolvimento urbano alicerçada sobre a bandeira do empreen-

dedorismo são: o city marketing ou marketing de cidade e os planos estratégicos. 

O city marketing é orientado para criar a imagem ou a marca da cidade e 

“vendê-la” de forma empreendedora. Como tal, serve de direcionamento para a for-

mulação da política urbana, enquanto que o planejamento estratégico é um instru-

mento de proposições de longo prazo, mas que também se orienta para a formação 

de imagens em torno da concepção e execução de grandes projetos que valorizem o 

solo urbano. 

Ressaltando a literatura já existente sobre esse tema, Sánchez (1999, p. 

115-116), a respeito dos planos estratégicos adotados pelos governos locais, visan-

do à obtenção do desenvolvimento urbano, faz a seguinte afirmação: 

Ao serem apresentados como instrumentos capazes de obter con-
senso político para a execução de grandes projetos de crescimento 
econômico e desenvolvimento urbano, os planos estratégicos, a nos-
so ver, são também verdadeiras fábricas de imagem, pois, mediante 
a necessidade de construir ou modificar as “imagens de marca” da 
cidade para projetá-la no exterior, se utilizam do marketing para pro-

mover seus principais “produtos”, como por exemplo turismo, cultura 
ou serviços de ponta [...]. 

 

A interpretação que se faz das palavras da autora é a de que o city marke-

ting e o planejamento estratégico, enquanto instrumentos de planejamento e gestão 

das cidades, estão associados e articulados ao paradigma de renovação da política 

urbana, que tem como base o empreendedorismo empresarial e, nesse sentido, eles 

se complementam, como ferramentas destinadas a promover o desenvolvimento de 
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uma política pública urbana. Uma política que fortalece o processo de acumulação e 

reprodução do capital e, ao mesmo tempo, aprofunda a desigualdade social dentro 

da visão esposada por Smith (1988) sobre a produção do espaço na sociedade capi-

talista, em que recorre às teorias de Trotsky sobre o desenvolvimento desigual e 

combinado, para fortalecer a tese de que a desigualdade faz parte da lógica do capi-

talismo. 

Assim, pode-se notar que em termos de políticas públicas no ambiente ur-

bano, sua trajetória histórica demonstra que os seus instrumentos de materialização 

terminam por ser capturados em favor das elites e classes médias. No Brasil, as po-

líticas urbanas são executadas à luz de uma gestão, que apresenta sua face perver-

sa de desigualdade e exclusão social. O movimento de renovação da política urba-

na, visualizada por atores como Compans (2005) e Sánchez (1999), apresenta no-

vas estratégias e instrumentos de políticas públicas articuladas à prática de uma go-

vernança conectada com fenômenos expressivos do capitalismo em sua fase recen-

te, e que exercem uma pressão intensa sobre os dispositivos de planejamento urba-

no tradicional. Sánchez (1999, p. 116) destaca entre esses fenômenos: 

[..] em primeiro lugar, o dinamismo das mudanças econômicas mun-
diais as turbulências geopolíticas, as incessantes inovações tecnoló-
gicas e as mudanças nas atitudes socioculturais; em segundo, os di-
versos agentes econômicos – velhos e novos – em sua atuação no 
meio urbano passam a exigir de forma explícita o cumprimento de 
uma série de requisitos de competitividade como condições para sua 
permanência na cidade, o que tem obrigado os agentes públicos a 
considerar estas exigências e levá-las em conta nos momentos de 
decisões; em terceiro, a integração de países em blocos e a abertura 
dos mercados em nível global têm dado lugar a uma aberta rivalida-
de entre cidades para captar investimentos, criar empregos, atrair tu-
ristas e financiamentos públicos. 

Essa realidade vivida pelas cidades, já discutidas por outros atores como o 

próprio Harvey (2005), demonstra a privatização do espaço público urbano por meio 

de instrumentos de políticas urbanas, no sentido empregado por Vainer (2009) em 

seu texto Pátria, empresa e mercadoria, ao indicar que a cidade tem-se transforma-

do no seguinte: mercadoria para ser comercializada em um mercado; empresa, no 

sentido dado a uma unidade de gestão e de negócios; e pátria para designar uma 

marca e identificar seus usuários e a sua fidelização ao produto, vendido como ci-

vismo. 
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Nessa perspectiva, a cultura urbana também é utilizada como produto de a-

tração aos investimentos, já destacado por Sánchez (1999) e ratificado por Arantes 

(2009) ao escrever sobre a centralidade das relações simbólicas na cena urbana, 

como resultado da construção da cidade-empresa-cultural. Apesar de se reportar 

aos exemplos americanos e europeus, a autora tece comentários sobre a influência 

das políticas públicas urbanas no Brasil, que se utilizam da “animação cultural” para 

garantir a inserção do projeto de gestão das cidades dentro da ótica do paradigma 

emergente da competitividade e gerenciamento empresarial. 

Mas esse lado empreendedor da governança urbana, como resultado das 

parcerias firmadas entre o poder público e a iniciativa privada, esconde um lado per-

verso: o afastamento do poder local com as políticas urbanas de cunho social e o 

aprofundamento da exclusão social. O Estado em sua esfera local passa a privilegi-

ar, por meio de instrumentos de planejamento como o city marketing e o plano estra-

tégico, políticas que contribuam com as demandas do mercado, na perspectiva de 

suprir os interesses de mercantilização das cidades pelas empresas, como afirma 

Sánchez (1999, p. 119): 

A gestão das cidades como uma empresa e a colaboração com o se-
tor privado – as chamadas parcerias – passam a definir a maneira de 
afrontar os problemas urbanos, deixando muitas vezes em plano se-
cundário os programas e projetos de cunho social. Ao desenvolver 
métodos e técnicas de planejamento empresarial, os planos estraté-
gicos de cidade, mostrados como potencialmente capazes de supe-
rar a crise de legitimação dos planos tradicionais, são apresentados 
como a nova panaceia para a reestruturação urbana. É assim que 
atores privados passam a ter um papel dominante nos processos de-
cisórios das políticas urbanas. 

Diante das palavras da autora, percebe-se que o plano de renovação das 

políticas urbanas constitui uma realidade ao transformar o urbanismo tradicional, 

calcado no administrativo, por um urbanismo baseado no empreendedorismo em-

presarial, mudando a face da cidade para torná-la uma mercadoria estandardizada. 

Os desdobramentos resultantes desse novo paradigma emergente são: a ausência 

do poder público no que se refere à construção de uma cidade voltada para os inte-

resses mais gerais dos cidadãos e, como consequência, implicações sociais para a 

população como a segregação espacial e o agravamento da exclusão social, temáti-

ca central deste trabalho, tendo em vista que esse modelo de cidade empreendedo-

ra transforma a cidade em uma mercadoria e seus espaços em áreas privadas. A 
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relação que se estabelece entre a política de desenvolvimento urbano e o processo 

de exclusão social é exposta no item a seguir. 

2.2 POLÍTICA URBANA E EXCLUSÃO SOCIAL 

A política pública urbana, enquanto ação do Estado na sociedade, conforme 

preconiza Jobert e Muller (1987), tem como finalidade o responder ao conjunto de 

demandas colocadas pela sociedade. Aqui no Brasil, a implementação dessa política 

sinalizava para a construção de uma cidade “democrática” e “socialmente mais justa” 

a partir dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da 

Cidade e na criação do Ministério das Cidades, possibilitando, assim, propostas de 

desenvolvimento local, por meio do fortalecimento do poder municipal através de 

planos, programas e de uma legislação urbana. Entretanto, essa nova forma de 

pensar a cidade e desenvolver ações nesses espaços  parece declinar em função do 

novo “urbanismo” ou, no mínimo, apresentar dificuldades na sua implementação.  

Esse paradigma emergente (SÁNCHEZ, 1999) tem atraído as administra-

ções urbanas de forma global, inicialmente, nas grandes cidades, por apresentarem 

uma característica importante do modelo que é apresentarem vocação para os proje-

tos de renovação, possuírem patrimônio histórico, ativos culturais e artísticos. Mais 

recentemente o modelo amplia-se para outras realidades.  

No Brasil, a renovação e a reestruturação do espaço urbano podem ser per-

cebidas em determinadas áreas das cidades como Rio de Janeiro (principalmente o 

projeto do Centro Histórico), Recife (constituído pela área do Marco Zero) e Fortale-

za (área formada pelo complexo Dragão do Mar), bem como em cidades médias, 

como por exemplo a cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte. Essa tendência 

global é nas palavras de Bezerra, “uma espécie de um pensamento único que hoje 

se espraia sobre as cidades” (2008, p.14). 

Essa nova proposta de intervenção física se estabelece na cena urbana por 

meio das estratégias de mercantilização da cidade, a qual passa a ser vendida como 

mercadoria dentro da ótica empresarial, diminuindo os espaços públicos. Uma postu-

ra que contribui para a acumulação de capital, por meio de novos padrões de produ-

ção e circulação, padrão esse marcado pela reestruturação produtiva, pelos avanços 

tecnocomunicacionais, pela maior abertura do comércio e das finanças, pelas novas 
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formas de produção e reprodução dos espaços e que, ao mesmo tempo, traz reba-

timentos ao conjunto da sociedade na medida em que incide diretamente na vida da 

população, inclusive dificultando o acesso irrestrito à cidade de uma parcela signifi-

cativa da população. 

A essas implicações na sociedade em virtude da implementação de um con-

junto de políticas públicas, notadamente no espaço urbano, ancorado no paradigma 

da renovação urbana, denominar-se- á de exclusão social.  

As aproximações com alguns trabalhos de estudiosos como: Castel,1998; 

Pochmann, 2003; Sposati, 1999; Valadares,1996; Nascimento, 1994, especialmente 

das Ciências Sociais, que discutem a temática da exclusão, evidenciaram que o fe-

nômeno da exclusão social não se configura como algo novo na sociedade, pois es-

sa questão é intrínseca ao modo de produção capitalista. Assim sendo, sua temati-

zação envolve um conjunto de ideias, conhecimentos, análises e apreensões nos 

mais diversos campos do saber, e que revestirá de complexidade qualquer aborda-

gem que se faça a respeito do assunto. Além disso, a exclusão social apresenta fa-

cetas que precisam ser exploradas em seu conjunto. Nessa direção, Sposati salienta 

que a exclusão “é polar, tem necessariamente um oponente: a inclusão. Isso signifi-

ca que não há um estado puro de exclusão, mas sempre a exclusão se relaciona 

com uma dada situação de inclusão” (SPOSATI, 1999, p. 66).   

O enfoque dado pela autora, quando se reporta à realidade das populações 

pobres de São Paulo, é respaldado também no estudo de Martins (1997) quando 

afirma que é preciso tratar o conceito de exclusão nos seus diferentes aspectos, ou 

seja, social, econômico, político, cultural e ambiental. Portanto, o estudo da exclusão 

deve envolver uma compreensão de forma ampla e genérica, não o vinculando a um 

problema puramente econômico. 

É nesse sentido que se acredita ser relevante discutir a problemática da ex-

clusão social na perspectiva de sua articulação com as políticas urbanas, uma vez 

que o tema ganha visibilidade no cenário político e acadêmico, em virtude das suas 

mais variadas manifestações no espaço urbano, marcado pela crescente expansão 

das cidades (NASCIMENTO, 1993). 

Compreende-se que os estudos relacionados com as políticas urbanas e 

com a exclusão social na sociedade contemporânea representam um enorme desa-

fio, assim como o papel que o Estado capitalista assume, diante do novo padrão de 

organização da produção capitalista, padrão marcado pelo advento de um conjunto 
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importante de mudanças tecnológicas, de uma maior abertura do comércio e das 

finanças mundiais, da reestruturação produtiva, levando, inclusive, a uma maior fle-

xibilização e descentralização da atividade produtiva.  

As mudanças no processo produtivo, que têm servido de base para a conso-

lidação do novo padrão de organização capitalista, manifestam-se também a partir 

de um conjunto de políticas públicas que buscam, através do aparato legal, como 

por exemplo as leis, decretos e normas, readequar-se às novas determinações do 

sistema capitalista, sobretudo as políticas urbanas. 

Essas mudanças que ocorreram, principalmente nos últimos anos do século 

XX, são de grande alcance e abrangência no que diz respeito à reestruturação eco-

nômico/financeira e produtiva, bem como ao desenvolvimento e difusão de novas 

tecnologias, destacadamente da informática e das telecomunicações. Tais transfor-

mações suscitam profundos e polêmicos debates, entre os estudiosos, acerca do 

sistema conceitual e paradigmático para analisar os fenômenos oriundos dessas 

mudanças ou que se interrelacionam. 

Em se tratando especificamente do objeto do presente estudo, destaca-se o 

debate teórico-conceitual que envolve os processos de exclusão social e suas mani-

festações no espaço urbano contemporâneo, tanto nos países “desenvolvidos” como 

naqueles “em desenvolvimento”. 

Para situar esse debate, optou-se como caminho inicial demarcar a adoção 

da nomenclatura “exclusão”, mesmo reconhecendo as limitações ou críticas que a 

permeiam. E a partir daí, defini-la como um processo que coloca à margem um de-

terminado segmento ou classe social (POCHAMANN, 2003).  

Vale registrar que esse fenômeno não é próprio da sociedade contemporâ-

nea, como referido anteriormente neste documento. Ele remonta à origem e ao de-

senvolvimento das sociedades, entretanto, é na sociedade capitalista contemporâ-

nea que a exclusão social assume novas configurações, seja por meio da pobreza, 

da negação de direitos sociais ou da segregação espacial (POCHMANN, 2003), de-

monstrando, assim, as múltiplas dimensões da exclusão social. 

Aqui, numa digressão à história da formação econômica, social e política da 

sociedade, é oportuno registrar-se que, nas sociedades antigas, existiam indivíduos, 

grupos, segmentos, classes à margem da cidadania; porém, a exclusão nesse perí-

odo não se configurava um problema, sendo considerado algo normal: escravos, 
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mulheres, estrangeiros, leprosos eram naturalmente excluídos. A Bíblia narra a his-

tória dos judeus e  destaca como eram marginalizados os que padeciam de lepra:  

Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o lepro-
so, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de 
contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis; 
fora do arraial os lançareis; para que não contaminem os seus arrai-
ais [...]. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do ar-
raial [...] (NÚMEROS, 5:2-4). 

A citação acima constitui uma narrativa bíblica que atesta o fenômeno da 

exclusão social na antiguidade. Mas, apenas uma das faces da exclusão, uma vez 

que nas sociedades antigas o fenômeno  apresenta-se sob outros ângulos, ou seja, 

percebe-se que nas sociedades antigas a separação do indivíduo do convívio com a 

comunidade por motivo de enfermidade, ou a supressão da participação de alguns 

segmentos na vida social não se constituía um problema social, ao contrário, era 

aceito pela maioria como um acontecimento natural na sociedade. 

O termo exclusão social tem sua origem na França nos anos de 1970, atra-

vés do livro de René Lenoir, então secretário de Estado da Ação Social do governo 

do primeiro-ministro Jacques Chirac. A preocupação de Lenoir era com os pobres 

que precisavam ser assistidos por ações do governo. Naquele momento, a situação 

do pauperismo na realidade francesa era entendida ainda como problema residual, 

pois não afetava o conjunto da sociedade, estando relacionada à dimensão subjeti-

va, isto é, a exclusão referia-se à inadaptação dos indivíduos às transformações im-

postas pelo capitalismo. No contexto econômico e social francês, o referido termo 

emerge, portanto, ligado à ideia da garantia do emprego e dos direitos daí decorren-

tes, tendo em vista a preocupação com o aumento da população pobre e a consta-

tação por parte dos acadêmicos e políticos que esse segmento já não era funcional 

ao sistema produtivo. Aqui, no Brasil, por exemplo, a exclusão é vinculada à con-

quista de direitos e cidadania (OLIVEIRA,1997), assim como no restante dos países 

latino- americanos, tendo em vista que a garantia do emprego e dos direitos daí de-

correntes, bem como de um Estado de ampla proteção social (Welfare) nos moldes 

da sociedade europeia não se efetivou.  

Nas duas últimas décadas do século XX, o aumento da população pobre e o 

crescimento das desigualdades sociais possibilitaram a expansão do debate sobre a 

exclusão, inclusive, dando visibilidade ao tema em outros países da Europa e das 

Américas (Kowarick, 2009). Cabe ressaltar, recorrendo aos estudos de Valadares 



79 
 

(1996), que as situações de dificuldade, pobreza, miséria e negação de direitos, con-

formaram uma variedade de nomenclaturas para defini-las, relacionadas com o pró-

prio contexto histórico. Assim, a autora elenca algumas mais utilizadas pelos aca-

dêmicos e políticos: marginalização, favelização, periferização. 

Contemporaneamente, pode-se perceber que, na literatura especializada na 

área das Ciências Humanas e Sociais, como sociologia, economia, geografia, servi-

ço social, dentre outras, além do termo exclusão, há o uso também da denominação 

desfiliação, desqualificação e vulnerabilidade social para caracterizar essas situa-

ções. Partindo dessa vertente, depara-se com as elaborações de Castel (1998), que 

se tornou uma referência para esse debate quando, na sua obra As metamorfoses 

da questão social: uma crônica do salário, trata das situações de vulnerabilidade 

que, no escopo do trabalho aqui apresentado, optou-se por denominar de exclusão 

social. 

No referido trabalho, o autor utiliza o termo desfiliação ao se referir às situa-

ções de invalidação social, vulnerabilidade ou supressão de direitos, que são decor-

rentes da instabilidade social gerada pelo modo de produção capitalista, diante da 

precarização das relações contratuais e das formas de sociabilidade. As considera-

ções feitas por Castel (1998) com relação à desfiliação social reporta-se à realidade 

europeia, especialmente a francesa, quando a classe trabalhadora enfrenta as crises 

cíclicas do sistema capitalista. 

De acordo com Castel (1998, p. 536), “a desfiliação não equivale necessari-

amente a uma ausência completa de vínculos, mas também à ausência de inscrição 

do sujeito em estruturas portadoras de sentido”. Para o referido autor, o termo desfi-

liação é mais adequado, pois o individuo não vivencia uma exclusão absoluta, tendo 

em vista que ele ainda mantém vínculos. Nesse sentido, o autor enfatiza que: 

Esses sujeitos são uma manifestação de um déficit de lugares 
ocupáveis na estrutura social estendendo-se por lugares posições às 
quais estão associados uma utilidade social e um reconhecimento 
público. Trabalhadores que “estão envelhecendo” [...] e que não têm 
mais lugar no processo produtivo, mas que também não têm alhures; 
jovens à procura de um primeiro emprego e que vagam de estágio 
em estágio e de um pequeno serviço a um outro; desempregados de 
há muito tempo. [...] ‘Inúteis para o mundo’ que nele estão sem 
verdadeiramente lhe pertencer, [...] supranumerários [...], não 
integrados e sem dúvida não integráveis, pelo menos no sentido que 
Durkheim fala da integração como o pertencimento a uma sociedade 
que forma um todo de elementos (p. 529-530). 
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Assim sendo, na concepção de Castel (1998), os desfiliados são os sujeitos 

que se encontram em situações de fragilidade social, como reforça as palavras da 

citação acima, no entanto, não estão desvinculados de outras formas de vínculos 

sociais, como de pertencimento a grupos sociais por afinidade, parentesco entre ou-

tras formas de vínculos. O referido autor destaca ainda que essa problemática, con-

siderada como desfiliação, configura-se na face da:  

Vagabundagem, mendicância, criminalidade [...]; falta de acesso ao 
patrimônio e ao trabalho regulado [...] mobilidade incontrolada; for-
mas típicas de relações familiares e sociais, estigmatizadas por lia-
mes pouco coesos” (CASTEL, 1998, apud DEMO, 2002, p.21).   

Na mesma direção, vão os estudos de Serge Paugam (2003), ao analisar a 

“nova pobreza” que se espraia na sociedade francesa em virtude das crises cíclicas 

do sistema capitalista, mesmo contexto do estudo realizado por Castel. Diferente-

mente deste, que usou o termo desfiliação, de acordo com Paugam as situações de 

pobreza e fragilidade social e econômica de parcela da população nas décadas fi-

nais do século XX seria mais apropriado denominá-la de desqualificação social, que 

significa nas palavras do autor “o descrédito daqueles que, à primeira vista, não par-

ticipam plenamente da vida econômica e social” (Paugam, p. 47). Essa opção tem 

como fundamento o entendimento de que o termo exclusão abarca um conjunto de 

preocupações, quais sejam: precariedade do emprego, ausência de qualificação e 

incerteza do futuro, bem como privação material e desilusão na crença de que o 

progresso traria bem-estar para todas as pessoas. Assim sendo, o autor da obra 

desqualificação social: ensaios sobre a nova pobreza apresenta uma discussão im-

portante sobre a situação da massa de trabalhadores pauperizados, autônomos ou 

assalariados, que não estão inscritos nos programas de proteção social franceses, 

tipificado por Paugam como marginalizados. 

Ainda sobre a tematização envolvendo o termo exclusão, encontram-se os 

estudos realizados por Ruben Katzman (2007 e 2002). A produção do teórico argen-

tino evidencia sua preocupação com a pobreza, dessa forma, analisando as grandes 

cidades latino-americanas como Buenos Aires, Montevidéu, Santiago e a Cidade do 

México, Katzman propõe o termo vulnerabilidade social para caracterizar as situa-

ções de carência e dificuldades da população, tendo em vista que a vulnerabilidade 

é um conceito mais amplo e abarca o conjunto de problemas materiais e não materi-

ais, como trabalho, educação, família, moradia e pertencimento comunitário. Segun-
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do esse autor, as transformações em curso advindas do fenômeno da globalização e 

da revolução tecnológica, têm acentuado os níveis de pobreza, provocando o fenô-

meno da segmentação do mercado de trabalho, a segregação espacial e, por fim, o 

isolamento social dos pobres, como condição para a diminuição do seu nível de so-

ciabilidade. Essa vulnerabilidade social é concebida pelo autor como: 

Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza se bien la 
incluye. Esta última hace referencia a uma situación de carência 
efectiva y actual mientras que la vulnerabilidad trasciende esta cond-
ción proyectando a futuro la posibilidad de padeceria a partir de cier-
tas debilidades, que se constatan em el presente.[...] Em su sentido 
amplio la categoria de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de 
los “vulnerados”, que se assimila a la condición de pobreza es decir 
que ya padecen uma carência efectiva que implica la imposibilidad 
actual de sostinimiento y desarrollo y uma debilidad a futuro a partir 
de esta incapacidad y la de los “vulnerables” para quienes el deterio-
ro de sus condiciones de vida no esta yamateralizado sino que apa-
rece como uma situácion de alta probabilidad em um futuro cercano 
a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte. (KATZMAN, 
2001, p. 04). 

Sua análise sobre as populações pobres da América Latina aponta para a 

necessidade de compreender que a pobreza constitui-se a principal expressão da 

questão social no marco da sociedade capitalista, sendo, portanto, a forma primeira 

de exclusão social. Dessa maneira, a pobreza não é só ausência de renda, ou seja, 

ausência de elementos essenciais para a subsistência do indivíduo, mas indica a 

insuficiência de ferramentas necessárias para superar a posição de pobreza.  

Entretanto, mesmo reconhecendo a importância desses veios analíticos, 

considera-se, no presente trabalho, a pertinência do termo exclusão social (termo 

predominante na literatura brasileira). Essa escolha tem como fundamento os traba-

lhos produzidos por Pochmann (2003), Oliveira (1997), Valadares (1996), Sposati 

(1999,1996), Nascimento (1994), bem como a Política Nacional de Assistência Soci-

al (PNAS)3, na qual a utilização do referido termo é predominante.  

No bojo das discussões em torno da exclusão social, é importante conside-

rar as análises realizadas por Nascimento (1994). Ao se debruçar sobre a realidade 

brasileira, ele identifica que nos últimos anos, referindo-se às décadas de 1980 e 

                                            
3
 A PNAS foi aprovada em 2004, representando a materialização dos fundamentos e objetivos da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), estabelecendo no marco legal a assistência como uma políti-
ca de estado, reconhecendo-a assim no âmbito do sistema de proteção social brasileiro (BRASIL, 
2004). Esta política tem orientado o conjunto da classe de Assistentes Sociais em todo o país no trato 
do enfrentamento das refrações da questão social no âmbito da sociedade capitalista (NETTO, 2001). 
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1990, a exclusão se constrói num processo simultaneamente econômico, com a ex-

pulsão dos trabalhadores do mundo laboral, cultural, configurado pelo não reconhe-

cimento ou negação de direitos, e social, através da ruptura de vínculos societários 

e, por vezes, comunitários. Dessa maneira, a exclusão abarca desde os processos 

de redução dos postos de trabalho à perda de direitos. 

Nessa perspectiva, para Nascimento (1994, p.31), exclusão diz respeito “ao 

ato de excluir, de colocar à margem um determinado grupo social”. Segundo ele, a 

exclusão é um fenômeno de múltiplas dimensões, portanto é preciso relacioná-lo 

com a economia, a política, a cultura, a desigualdade e a pobreza.  

Seguindo essa mesma direção, no trabalho Políticas sociais nos governos 

petistas Sposati (1999), compartilhando das observações de Nascimento, destaca 

que a exclusão social é um processo multidimensional. Dessa forma, trata-se de 

uma problemática desencadeada não somente pela clivagem com o mercado de 

trabalho, mas também por rupturas causadas por outras formas de apartação social: 

“Exclusão é um processo complexo, multifacetado que ultrapassa o econômico do 

ponto de vista da renda e supõe a discriminação, o preconceito, a intolerância e a 

apartação social” (SPOSATI, 1999, p. 103). 

Entretanto, é salutar destacar que, mesmo sendo a exclusão social um ele-

mento que se expressa nas mais variadas formas, Dubar (1996) apud Demo (2002, 

p. 24) é enfático ao afirmar que:  

Todos os pesquisadores que lançam mão da noção de exclusão in-
sistem sobre o papel central do sistema produtivo em sua gênese e 
extensão. A relevância de um novo tipo de desocupação – por vezes 
designado pelo termo ‘desocupação de exclusão’ – é considerada 
por todos como o mecanismo primeiro – mas não exclusivo – gerador 
desta forma recente de marginalização social que toca antes de tudo 
aqueles que são longamente privados de emprego e que chamamos, 
após os anos 80, ‘os desocupados de longa duração’. 

Essa forma de justificar a exclusão social por meio da relação trabalho e 

mercado está presente no discurso de estudiosos que trabalham essa temática, co-

mo é o caso de Schnapper (1998) apud Demo (2002, p. 20) quando afiança que o 

trabalho se constitui o fundamento da dignidade do homem, embora faça uma relati-

vização ao acrescentar que a exclusão também está vinculada à solidão e à desa-

gregação social. 
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Todos os levantamentos sobre indivíduos desprovidos de emprego, 
desocupados, retirados e assistidos sob títulos diversos, demonstram 
que, de fato, o trabalho restou, em todo caso até hoje, como o fun-
damento da dignidade dos homens. Embora a exclusão esteja estrei-
tamente ligada à solidão e à desagregação social, o emprego conti-
nua preponderante para definir a condição social do individuo.  

Essa relativização e indicação de outras concepções sobre a exclusão soci-

al, mesmo tendo como referência o mercado de trabalho, também figura no centro 

das preocupações de Oliveira (1997), autor do texto Os excluídos ‘existem’? notas 

sobre a elaboração de um novo conceito. Ao tecer seus questionamentos epistemo-

lógicos sobre o uso do termo exclusão para além da dimensão econômica, o autor 

indica a necessidade de o pesquisador adotar uma postura dualista em torno da 

questão excluídos e incluídos, em contraposição às concepções antidualistas pre-

sentes nas discussões de recorte marxista nas Ciências Sociais a partir da década 

de 1970. 

Entretanto, a realidade social que se apresenta, recentemente, no cenário 

urbano indica a produção de novas desigualdades sociais a partir da produção dos 

novos espaços construídos pelo movimento da globalização, da reestruturação pro-

dutiva e do desenvolvimento das tecnologias da informação. 

No seio dessas mudanças, com fortes impactos no mercado de trabalho, a 

exclusão social adquire, portanto, uma nova roupagem, o que levou Oliveira (1997, 

p. 50) a caracterizá-la como resultado da própria dinâmica do sistema capitalista, 

que se apresenta espacialmente de maneira desigual, de acordo com a divisão soci-

al do trabalho. 

[...] no caso dos países ricos a exclusão social seria, principalmen-
te, o resultado de um virtual esgotamento do modelo clássico de 
integração da sociedade moderna pela via do pleno emprego e, 
conseqüentemente, da ampla participação no mercado de consu-
midores; na situação brasileira, o fator tecnológico inibidor da pro-
dução de novos empregos, mais recente, teria vindo agravar o 
modelo tradicional do mercado urbano restringido, ele próprio já 
excludente. 

Essa reflexão sobre a realidade brasileira faz o autor afirmar que se está as-

sistindo no país, à gestação de uma nova dicotomia: ao lado das clássicas cisões 

entre exploradores e explorados, ou opressores e oprimidos, estamos vivenciando o 

aparecimento de uma nova cisão, aquela que opõe incluídos e excluídos” (OLIVEI-

RA, 1997, p. 50). Não obstante, essa dicotomia não autoriza a disseminar a supera-
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ção da teoria antidualista de viés marxista, uma vez que, segundo o autor, o próprio 

“Marx tinha como certo que, no capitalismo, o crescimento da riqueza produz, no 

polo oposto, o crescimento do pauperismo, tanto que a isso chamou de ‘lei geral, 

absoluta da acumulação capitalista’ "(MARX apud OLIVEIRA, 1997, p. 52). Interessa 

lembrar ainda que um dos princípios que assentam o pensamento dialético é o de 

“unidades dos contrários” que demonstra que a construção da tese e antítese  impli-

cam-se mutuamente. 

Os incluídos são aqueles que gozam das prerrogativas do sistema capitalis-

ta, cujo pré-requisito é ter as condições necessárias e/ou qualificação profissional 

exigida por um mercado de trabalho restringido – devido à existência do fenômeno 

do desemprego estrutural, provocado pelo avanço das tecnologias – para ter acesso 

ao emprego e ao consumo dos produtos e serviços colocados à disposição pelo 

mercado. Entre esses incluídos estariam os trabalhadores que não estão inseridos 

formalmente no mercado, mas que são contados como mão de obra de reserva.  

No Brasil se vislumbra ainda os que estão dentro de um mercado de traba-

lho informal, mas legitimado pelas estruturas econômicas. Os que não se enqua-

dram nessas situações seriam considerados os excluídos. Vale ressaltar que essas 

considerações são pertinentes às situações dentro de uma estrutura econômica, 

uma vez que o termo excluído também é usado para definir outras formas de exclu-

são manifestada pela filiação a grupos sociais específicos: étnicos, de gênero e ou-

tras formas de minorias. 

Isso posto, a clássica teoria do “exército industrial de reserva” construída por 

Marx necessitaria de uma leitura mais atenta, uma vez que, no atual estágio de de-

senvolvimento das forças produtivas, o exército industrial de reserva seria composto 

pela massa de desempregados, mas que tem uma qualificação compatível com o 

novo perfil do sistema produtivo, ficando de fora o trabalhador que não tem um nível 

de instrução desejado para compreender e interagir com a nova geração tecnológi-

ca.  

Na ótica de Oliveira, essa grande massa que está “fora” do exército industrial 

de reserva seria o que Marx denominou de supérflua, o que, no caso brasileiro, seria 

formada por dois grupos de excluídos, reportando-se ao estudo de Nascimento 

(1994) que classifica como os novos excluídos, ou seja, os “desnecessários econo-

micamente” e os “socialmente ameaçantes”, mas produzidos pelo processo de acu-

mulação capitalista. 
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[...] a acumulação capitalista sempre produz, e na proporção de sua 
energia e de sua extensão, uma população supérflua relativamente, 
isto é, que ultrapassa as necessidades médias de expansão do capi-
tal, tornando-se, desse modo excedente” (MARX apud OLIVEIRA, 

1997, p. 53). 

Apoiando-se ainda no estudo de Nascimento (1994), o autor afirma que os 

socialmente ameaçantes seriam aqueles que são despojados da condição humana e 

dos padrões de sociabilidades e, portanto, “passíveis de serem eliminados”. É esse 

grupo de excluídos que se encontra no dia a dia nas esquinas, nos canteiros e pra-

ças, nos semáforos das cidades e que muitas vezes não são “percebidos” pelos “in-

cluídos”. 

Na realidade, tanto um quanto o outro grupo forma a cara dos miseráveis 

num país como o Brasil, cuja maior concentração  dá-se no tecido urbano. O proces-

so de urbanização vivenciado a partir dos anos 70 do século passado tem se dado 

de forma desordenada, contribuindo para o aumento das desigualdades, o que de-

monstra que a problemática da exclusão social no Brasil não é recente, conforme 

explicitam os estudos feitos por Cardoso e Faletto (1975), Kowarich (1979), Zaluar 

(1985), Jaguaribe (1986; 1989) e Buarque (1991; 1993), citados por Oliveira (1997). 

Entretanto, em sua versão atual, esse fenômeno expressa a trajetória do processo 

de acumulação capitalista pós-fordista, acentuado pelo fenômeno da globalização e 

desenvolvimento das tecnologias da informação. 

Valadares (1996), em seu texto sobre as representações da pobreza no Bra-

sil urbano da década de 1990, como continuação de um estudo que explora essa 

temática desde a virada do século XIX para o século XX até os anos 1980, evidencia 

as facetas da exclusão social no Brasil e afirma que a pobreza é uma das formas de 

materialização da exclusão social. Nesse estudo intitulado Cem anos pensando a 

pobreza (urbana) no Brasil, a autora analisa a pobreza em três momentos distintos: 

na virada do século, quando os pobres são percebidos como vadios e ociosos; nas 

décadas de 1950-60 em que passam a ser vistos como uma massa de marginaliza-

dos que vivem do subemprego ou ainda denominados de população de baixa renda; 

e, por fim, nas décadas de 1970-80 quando são reconhecidos como “trabalhadores 

do setor informal”, “trabalhadores por conta própria” ou ainda “trabalhadores pobres”. 

Amparando-se nos trabalhos de Albuquerque (1993) e Nascimento (1994), 

essa autora leva suas reflexões para uma visão dualista da sociedade, em que o 

fenômeno da exclusão surge como uma problemática social resultante da inserção 
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do país no processo de globalização e reestruturação que tem como consequência a 

redução do governo em gastos públicos na área social e a ineficiência das políticas 

públicas e do mercado de trabalho de suprir as demandas da população. 

A questão social move-se para a problemática da exclusão acompa-
nhando o aumento da visibilidade da pobreza, mas também o enten-
dimento de que, como resultado da crise, estar-se-ia diante do esta-
belecimento de uma sociedade dual e do caos social (VALADARES, 
1996, p. 132). 

Percebe-se que, no discurso acadêmico da autora, há uma incorporação da 

dimensão social à esfera econômica como elemento norteador de explicação do fe-

nômeno da exclusão social, apreendida como um processo social que desafia a 

construção da cidadania no espaço urbano. O acirramento da pobreza urbana no 

país, a partir da década de 1990, ocorre em pari passu com a metropolização das 

cidades, o que tem levado a se pensar a corporificação de uma tendência à metro-

polização da pobreza (VALADARES apud ALBUQUERQUE, 1996). Nesse sentido, a 

exclusão social em um primeiro momento, 

[...] refere-se, assim, ao processo de desenvolvimento que vem sen-
do excludente de muitos em oposição a um processo que seja soci-
almente mais inclusivo. Processo que é visto como decorrente do 
esgotamento do padrão desenvolvimentista e como decorrente da in-
serção da economia brasileira no movimento de globaliza-
ção/reestruturação (VALADARES, 1996, p. 136). 

Diante do olhar da autora, essa oposição entre inclusão e exclusão é vista 

como a prova de que há uma proximidade entre a exclusão social e a não integração 

social pelo sistema, o que reforça as ideias dos teóricos da polarização social e es-

pacial que encontram inspiração em autores como Veltz (1999). Com sua teoria ba-

seada na ideia da economia de arquipélago, esse autor dar ênfase ao poder do terri-

tório urbano enquanto uma unidade materializada em forma de polos, dentro de uma 

rede de produção, concentração e distribuição de riquezas, cuja polarização ocorre 

de forma visível a partir das décadas de 1980 e 1990. Essa visão, reforça a imagem 

da existência de espaços privilegiados na cidade, em contraste com vastas áreas 

empobrecidas. 

As análises críticas da realidade brasileira a partir dos anos de 1990 remete 

ao importante estudo organizado por Márcio Pochmann (2003) com o título Atlas da 

exclusão social no Brasil, e que objetivou apresentar por meio de mapas e cartas 
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geográficas a situação social e regional do país, tendo como resultado final  o índice 

de exclusão dos municípios brasileiros. Para a construção desse indicador, ele parte 

da definição de três temas considerados como componentes da exclusão, quais se-

jam: Padrão de vida digno, que se refere às possibilidades de bem-estar material da 

população dos municípios; conhecimento, esse tema está relacionado com o estudo 

do chefe de família e a alfabetização da população acima de cinco anos de idade; 

para finalizar,  foi criado o tema risco juvenil, tendo como indicadores a participação 

de jovens na população e a taxa de homicídios. O quadro apresenta os temas anali-

sados e os índices construídos para a realização da pesquisa de Pochmann (2003). 

Quadro 1 - Temas analisados pelo Índice de Exclusão Social 

Temas Índices criados 

Padrão de vida digno - medido pela pobreza dos chefes de 
família no município; 
- medido pela taxa de emprego formal 
sobre a PIA; 
- medido por uma proxi da desigualdade 
de renda. 
 

Conhecimento - medido pela taxa de alfabetização de 
pessoas acima de 5 anos; 
- medido pelo número médio de anos de 
estudo do chefe de domicílio. 
 

Risco juvenil - medido pela porcentagem de jovens na 
população; 
- medido pelo número de homicídios por 
100 mil habitantes. 
 

Fonte: Elaboração a partir de POCHMANN, M. Atlas da exclusão social no Brasil, 2003. 

 

 Com base nessa construção, é apresentado o “índice de exclusão social” 

dos municípios brasileiros, que, em sua totalidade, representam 5.507 (referente ao 

ano de 2000), considerando que o referido índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e que os 

valores mais próximos de um equivalem às melhores situações sociais. A escala 

representada no Atlas segue a seguinte pontuação: 0.0 a 0.4, 0.4 a 0.5, 0.5 a 0.6 e 

0.6 a 1.0.  

De acordo com os resultados dessa pesquisa, Pochmann (2003) identifica 

que o Nordeste é o recordista no número de municípios que apresentam Índice de 

Exclusão Social até 0,4 (situação de maior exclusão), apresentando um total de 
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1.652 municípios no universo de 2.290 estudados, o que representa 72,%. Quanto 

ao Rio Grande do Norte, de 142 municípios analisados, 6,2% apresentaram índice 

de exclusão social com percentual até 0,4, que representa alto grau de exclusão. 

Conforme se pode visualizar no mapa 3 exposto a seguir: 

Mapa 3 - Índice de exclusão social – Rio Grande do Norte 

 

Fonte: POCHMANN, M. Atlas da exclusão social, 2003. 

 

A situação da cidade de Mossoró não é confortável, pois, apesar de apre-

sentar-se com índice mediano, isto é, acima do índice de 0,4, encontra-se distante 

do índice desejável, ou seja, índice 1.0 que representa a melhor situação social. Pa-

ra o estudioso, os dados vêm confirmar que o processo de exclusão é intenso e ge-

neralizado nas diversas regiões, com poucos “acampamentos” ou “ilhas” de inclusão 

social, fenômeno notadamente identificado pela pesquisa na região centro-sul do 

país, como é o caso do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janei-

ro, São Paulo, e alguns municípios do centro-oeste. 

As análises realizadas por estudiosos da realidade brasileira, já referidos, 

apontam alguns consensos no debate sobre a exclusão, dentre estes merecem aqui 
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destacar: a) existência de uma exclusão social no Brasil que se manifesta na dimen-

são espacial, cultural, social e econômica. Assim, nessa direção, a exclusão é com-

preendida como processo de múltiplas faces, tendo em vista envolver todas as ins-

tâncias da vida social; b) cuidado com os usos generalizados do termo, dado a sua 

característica multifacetada. Nessa perspectiva, considera-se relevante aqui reforçar 

o alerta feito por Demo (2002) na sua obra intitulada Charme da exclusão social, 

quando demonstra sua preocupação com o modismo envolto sobre a exclusão, ten-

do em vista que a amplitude do referido termo acaba absorvendo uma variedade de 

situações e problemas, dificultando, consequentemente, sua clareza conceitual e 

analítica. 

Evidencia-se no conjunto dessas formulações que são nomeados excluídos 

diferentes categorias, como, por exemplo os pobres, os miseráveis, os desemprega-

dos, os empregados menos estáveis, as populações de rua,os catadores de lixo, as 

minorias (SPOSATI, 1999). Portanto, ao referenciar a discussão da exclusão para 

além da dimensão econômica, essa perspectiva demarca uma posição política, que 

questiona os caminhos adotados pelo capitalismo globalizado ou “mundializado”, 

reforçando as críticas e questionamentos a respeito das consequências perversas 

do sistema capitalista vigente.  

É bem verdade que a tônica das formulações e debates envolvendo a situa-

ção de parcelas significativas da população nos países de economias centrais privi-

legiou realçar os problemas pessoais em detrimento dos processos estruturais da 

sociedade capitalista. Seguindo esse pensamento, países como os Estados Unidos 

insistiam na culpabilização dos indivíduos em não se inserir na engrenagem da soci-

abilidade do capital, como evidencia Kowarick (2009) no trecho que se segue: 

A marginalização social e econômica passa a ser encarada enquanto 
fraqueza peculiar de indivíduos ou grupos que, enquanto tais, não 
possuem a perseverança ou o treinamento moral na vida (2009, 
p.31). 

Assim sendo, a compreensão da exclusão social na forma como é interpre-

tada por autores já destacados (POCHMANNN, 2003; VALADARES, 1999; SPOSA-

TI, 1999, dentre outros) servem de subsídios e fio condutor para entender e interpre-

tar a realidade na cidade de Mossoró-RN, que, ao aderir a um planejamento de rees-

truturação urbana, agravou o processo de exclusão social, tendo em vista que, se 

anteriormente a exclusão manifestava-se na ausência ou insuficiência de renda, na 
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moradia precária ou na segregação espacial, no contexto dos anos 1990 a exclusão 

apresenta-se na realidade social através da negação ou supressão do acesso à ci-

dade em sua plenitude, sobretudo no que se refere a determinadas áreas, de modo 

especial, nas áreas onde se efetivou o projeto de embelezamento da cidade, como 

expressão maior da política pública, materializada nos equipamentos de lazer cultu-

ral distribuídos ao longo da av. Rio Branco, na área central da cidade. Marcas impor-

tantes da inserção de Mossoró no circuito do empreendedorismo urbano e que se 

tratará no próximo capítulo deste trabalho. 
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Nesta parte do trabalho, pretendeu-se dar seguimento à análise do processo 

de exclusão social a partir da apresentação da cidade de Mossoró-RN, tendo em 

vista que essa cidade constitui-se locos do estudo a respeito da exclusão de parcela 

da população dos espaços e equipamentos públicos de lazer e cultura. Para tal, foi 

feito um recorte histórico de Mossoró, demarcando sua posição econômica e geopo-

lítica no cenário brasileiro e potiguar nas últimas décadas; sua expansão urbana; 

bem como a inserção do município no circuito do modelo empreendedor. 

3.1 APRESENTANDO MOSSORÓ-RN 

Circunscrito no Estado do Rio Grande do Norte como centro dinamizador de 

desenvolvimento, o município de Mossoró está localizado na região semiárida do 

Nordeste do Brasil, fazendo parte da Mesorregião Oeste Potiguar que é constituída 

de sessenta e dois (62) municípios. O mapa 4 possibilita visualizar a localização ge-

ográfica do município no contexto da região e do estado: 

Mapa 4 – Representação cartográfica do município de Mossoró-RN. 

 
Fonte: CRUZ, Heloisa. Município de Mossoró-RN, 2012. 
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O município de Mossoró possui uma população total de 259.815 habitantes, 

da qual apenas 8,7% encontra-se na área rural, correspondente a 22.574 habitantes 

e uma população urbana formada por 237.241 habitantes (IBGE, 2010). A cidade de 

Mossoró é o segundo núcleo urbano do estado do Rio Grande do Norte, destacan-

do-se junto com outros centros urbanos do Nordeste brasileiro, como Campina 

Grande na Paraíba, Caruaru em Pernambuco e Sobral no estado do Ceará (BRAN-

CO, 2006). 

 Distando 285 km da capital Natal, é ponto de convergência das Rodovias 

Federais BR 110, que dá acesso à cidade de Areia Branca-RN; BR 304 que liga o 

Rio Grande do Norte ao estado do Ceará e a BR 405 que dá acesso à cidade do 

Apodi-RN e ao estado da Paraíba. Considerada a cidade do ouro negro em virtude 

da existência de petróleo em suas terras, constituí-se, historicamente, como centro 

regional, agregando contingente populacional de localidades que fazem parte do seu 

entorno, como, por exemplo, as cidades de Baraúna, Areia Branca, Upanema, Tibau, 

Grossos, Serra do Mel e Apodi, bem como de comunidades rurais, notadamente a 

partir da década de 1980, com a descoberta dos primeiros poços de petróleo no ter-

ritório do município.  

Conforme os escritos históricos, como, por exemplo, os de Cascudo (1975), 

o nome Mossoró deve-se à existência de uma tribo indígena denominada de Monxo-

rós que habitava aquele território. A cidade originou-se de uma fazenda de gado do 

século XVIII denominada de Santa Luzia, pertencente ao português Sargento-Mor 

Antônio de Souza Machado. As terras estavam localizadas às margens do Rio Apo-

di-Mossoró, berço para o povoamento e desenvolvimento da região, com uma ex-

tensão de 14.272 km. Felipe (1999) ao estudar a história da cidade de Mossoró, re-

fere-se ao citado rio nesta passagem: 

O rio Apodi-Mossoró é o segundo maior rio em extensão do Estado 
do Rio Grande do norte, tem sua nascente na Serra de Luiz Gomes. 
Passa pelos municípios localizados na Chapada de Apodi e depois 
de banhar a cidade de Mossoró despeja suas águas no oceano a-
tlântico, entre os municípios de grossos e Areia Branca, onde estão 
localizadas as salinas produtoras de sal (FELIPE,1999, p. 32) 

A fundação da Povoação de Santa Luzia data de 1772, destacando-se na 

paisagem do povoamento a edificação da Capela de Santa Luzia, santa posterior-

mente alçada a padroeira da cidade. É no ano de 1852 que o povoado de Santa Lu-

zia é elevado à categoria de Vila através do Decreto Provincial de nº 246 e em 1853 
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é instalada a Câmara Municipal. Mossoró alcança a categoria de cidade em 9 de 

novembro de 1870 pela Lei Provincial nº 270, a partir do projeto do Deputado Antô-

nio Joaquim Rodrigues. Nesse período se registrava uma população de 8 (oito) mil 

habitantes (SOUZA, 2001). 

A história de Mossoró é marcada por fatos e acontecimentos que colocam a 

cidade na posição de vanguarda não só do estado do Rio Grande do Norte, mas 

também do Brasil. Destaque-se aqui o movimento capitaneado pela Loja Maçônica 

24 de Junho que torna Mossoró a primeira cidade do Rio Grande do Norte a libertar 

os escravos, cinco (5) anos antes da Lei Áurea decretada, em 1888, pela Princesa 

Isabel. É importante registrar que estudos apontam que o município não apresenta-

va, nesse período, um grande contingente de escravos, assim como em outras regi-

ões sertanejas, o que foi determinante para o “feito histórico”. Outro destaque foi o 

Motim das mulheres em 1875, quando 300 mulheres foram às ruas protestar contra 

o alistamento militar dos seus cônjuges e filhos; o combate em 1927 ao cangaceiro 

Lampião e seu grupo, que são rechaçados pela resistência local. Outro fato marcan-

te do vanguardismo de Mossoró foi o ocorrido no ano de 1928, quando a professora 

Celina Guimarães Viana conquista o direito de voto, tornando-se a primeira eleitora 

do continente Latino-Americano. 

Historicamente, a base constitutiva da economia do Rio Grande do Norte é 

formada pelas atividades agropecuárias e de mineração. A partir dos anos de 1980, 

passa a diversificar sua pauta de produção, com expansão da aquicultura (notada-

mente o cultivo do camarão), a indústria de cerâmica, bem como o segmento têxtil 

de confecção, além da produção de petróleo e do desenvolvimento das atividades 

ligadas ao setor de turismo (SANTOS, 2010).  

Em se tratando do período compreendido entre os anos de 1980 e 1990, é 

importante salientar a análise realizada por Clementino (1995) no estudo sobre o 

desenvolvimento da estrutura econômica do estado do Rio Grande do Norte. A auto-

ra destaca o passado histórico da sua economia dominada pela produção açucarei-

ra, liderada pela região litorânea – movimento comum a todo o Nordeste do país - 

substituída progressivamente, a partir do último quartel do século XIX, pelas ativida-

des: algodoeira e pecuária da região sertaneja do Seridó, que passa a se firmar co-

mo novo polo da economia potiguar. Desta feita, afirma ainda que, 
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Entre 1970 e 1980, assiste-se a transformações da base produtiva e 
da estrutura social sem precedentes na história econômica do RN 
atestando o início da transição para a sociedade urbana. Os sinais 
de mudança na produção fazem-se presentes em todos os setores. 
[...] Ainda nos anos 70, têm início duas novas atividades: a produção 
de petróleo e a recepção sistemática de um fluxo de turismo interno 
(CLEMENTNO, 1995, p. 347-348). 

Do ponto de vista da economia, Mossoró tem-se destacado nas atividades 

do comércio, apresentando-se como empório comercial desde o início do século 

XIX. Ainda nesse século, desponta a atividade salicultora, através da extração e ex-

portação do sal marinho, contribuindo para Mossoró assumir o patamar de maior 

produtor de sal ao responder, atualmente, por 95% da produção nacional, conforme 

dados de 2011, bem como a atividade agroexportadora que se voltou para o atendi-

mento da demanda da região Centro Sul por produtos primários como, por exemplo, 

o algodão. Na década de 1980, despontam as atividades petrolíferas, com a desco-

berta do primeiro poço de petróleo na sua área urbana, situando-se como maior pro-

dutor de petróleo em terra do Brasil (base de produção Campo do Amaro); a extra-

ção desse minério responde a uma produção média de 70 mil barris dia - a produção 

dos campos terrestres do país é de 210 mil barris dia, o que representa um percen-

tual de 33,3% da produção total (PETROBRAS, 2011). Em virtude dessa importante 

atividade econômica, Mossoró é considerada, pela mídia turística, como a cidade do 

“ouro negro”. 

A fruticultura irrigada é outra economia de referência do município. O surgi-

mento da fruticultura ocorreu nas últimas duas décadas, colocando o município de 

Mossoró como maior exportador de frutas tropicais, elevando o estado ao patamar 

de 4º lugar nas exportações em escala nacional, destacando-se entre outros produ-

tos, o melão (primeiro lugar nas exportações) a castanha, manga, melancia e ma-

mão (IPEA, 2011) 

Constata-se que o desenvolvimento dessas atividades econômicas e a di-

nâmica emergente, a partir desses processos, foram determinantes para a expansão 

urbana de Mossoró, tendo em vista projetá-la como território atrativo e possibilitador 

de oportunidades às populações do seu entorno, particularmente na perspectiva de 

emprego, qualificação profissional, educação, saúde entre outros aspectos. 
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3.2  A EXPANSÃO URBANA  DE MOSSORÓ-RN 

O processo de expansão urbana de Mossoró identifica-se com os processos 

de urbanização das demais cidades brasileiras, sendo o seu crescimento marcado 

pelo desenvolvimento das atividades econômicas mencionadas e pelas políticas pú-

blicas territoriais e sociais implementadas sob a égide do sistema capitalista. 

Com base nos estudos realizados por Pinheiro (2007, p. 201-202) sobre o 

histórico do processo de expansão urbana, a cidade de Mossoró apresenta os se-

guintes momentos que estão, indubitavelmente, relacionados ao desempenho das 

suas atividades econômicas: a) especialização pecuarista; b) especialização empó-

rio comercial; c) especialização salicultora e agroindustrial exportadora; d) especiali-

zação prestadora de serviços dentro de uma política estatal intervencionista e e) es-

pecialização prestadora de serviços dentro de uma política estatal neoliberal.  

A especialização pecuarista refere-se ao período do surgimento do povoado 

em 1772 até 1857, marcado pelo desenvolvimento das atividades ligadas à criação 

de gado e à plantação de produtos de subsistência. 

Quanto à especialização empório comercial, esta compreende o período da 

segunda metade do século XIX, quando, no ano de 1857, a Companhia 

Pernambucana de Navegação Costeira começou suas atividades no Porto de 

Mossoró, atualmente Porto de Areia Branca, permitindo uma interação comercial 

entre Mossoró e algumas cidades da região Nordeste, como, por exemplo Fortaleza 

(CE) e Recife (PE). 

A especialização salicultora e agroindustrial exportadora compreende o 

período que vai da década de 1930, quando Mossoró se especializa no fornecimento 

de matéria-prima como o algodão, cera de carnaúba, agave e o sal, para a indústria 

do Centro-Sul do país, até 1970, quando ocorre a reestruturação do sistema 

produtivo brasileiro. 

A especialização prestadora de serviços, dentro de uma política estatal 

intervencionista, diz respeito ao período da década de 1970, quando Mossoró é 

palco das políticas públicas resultantes da reestruturação do processo produtivo em 

âmbito nacional. Assim sendo, amplia suas atividades econômicas para além do 

fornecimento de matéria- prima ao se inserir no ramo da prestação de serviços. A 

descoberta do primeiro poço de petróleo na cidade estimula o crescimento 

econômico e a expansão urbana, tendo em vista a instalação da empresa Petróleo 
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Brasileiro SA (Petrobras) e suas prestadoras de serviços, demandando serviços 

especializados, transportes, moradia e comércio diversificado. 

Ao se debruçar sobre esse período, Coelho (2008) destaca o intenso 

processo de urbanização de Mossoró nas décadas finais do século XX, marcado, de 

conformidade com a autora, pela ampliação da população urbana e o esvaziamento 

das áreas rurais do município: 

Mossoró teve um crescimento acelerado e diferenciado do Nordeste, 
Brasil e Rio Grande do Norte, indicando um rápido processo de ur-
banização, determinado por fluxos migratórios com o esvaziamento 
das áreas rurais e ampliado pela busca das populações circunvizi-
nhas pelos bens e serviços do município, especialmente na década 
de 1980, motivado pelo crescimento econômico gerado pelas ativi-
dades ligadas à exploração do petróleo (p. 51).  

O momento da especialização prestadora de serviços inserida na dinâmica 

neoliberal compreende o período que se inicia em 1980, quando ocorre a falência do 

planejamento estatal em decorrência da crise no mercado de capital ocorrido de 

forma global; e que “perdura até os dias atuais, quando o desenvolvimento de 

Mossoró é marcado pela parceria entre capital público e privado” (PINHEIRO, 2007, 

p. 202). 

Embora os momentos ou fases descritas pela autora sejam importantes para 

a compreensão do processo de expansão urbana de Mossoró, considera-se salutar 

destacar o momento do desenvolvimento da especialização prestadora de serviços, 

por entender que o cenário atual de expansão urbana e desenvolvimento de políti-

cas públicas nessa cidade segue a orientação do modelo empreendedor marcado 

pela parceria entre o setor público e o privado, influenciando, sobremaneira, as inter-

venções físicas no seu espaço urbano.  

A partir das últimas décadas do século XX, constata-se que a cidade de 

Mossoró passou por uma expansão urbana e um crescimento econômico substanci-

al, influenciando a reorganização/transformação do seu espaço-ambiente, as condi-

ções de vida e as formas de sociabilidade da população. Essas transformações são 

arregimentadas pela ação do poder público municipal, via desenvolvimento de políti-

cas públicas direcionadas ao espaço urbano, como é o caso de investimentos em 

áreas específicas, voltadas para a infraestrutura (saneamento, iluminação, pavimen-

tação, renovação e restauração de praças, entre outros), todavia, identifica-se que 

essas intervenções são pontuais, ao priorizar determinadas áreas da cidade, como o 
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Centro e o bairro Nova Betânia, onde foram construídas e renovadas praças, restau-

rados edifícios, assim como duplicadas algumas avenidas. 

O trabalho realizado por Rocha (2005), em que discute a expansão urbana 

de Mossoró e as transformações do cenário urbano a partir do final do século XX, 

aponta o seu acelerado processo de urbanização e o dinamismo dos diferentes seto-

res da economia, com destaque o comércio e serviços, notadamente a construção e 

expansão da rede hoteleira, o crescimento do número de estabelecimentos educa-

cionais e empreendimentos como centros empresariais, shopping centers  e hiper-

mercados. 

A dinâmica verificada em Mossoró é observada em outras cidades do país, 

principalmente nas de médio porte. A respeito dessa questão, Branco (2006), ao es-

tudar as cidades médias brasileiras, aponta a importância crescente destas no cená-

rio brasileiro, particularmente a partir dos anos de 1990, tanto no que se refere à 

quantidade quanto em relação ao número de habitantes urbanos no seu território. A 

autora declara que, apesar da complexidade em definir a cidade média, tendo em 

vista a diversidade no processo de constituição, pode-se estabelecer algumas carac-

terísticas fundamentais que a identificam: tamanho populacional a partir de 100 mil 

habitantes, posição geográfica próxima a centros de maior nível hierárquico, articu-

ladora nos eixos de desenvolvimento econômico, político e social, assim como o pa-

pel que exerce na rede urbana regional, nacional ou internacional. 

O trabalho realizado por Maria Luisa Branco identificou um total de trinta e 

nove (39) cidades médias no Brasil, entre estas sete (7) encontram-se na região 

Nordeste, quais sejam: Sobral (CE), Parnaíba (PI), Caruaru (PE), Imperatriz (MA), 

Mossoró (RN), Barreiras e Vitória da Conquista (BA). De conformidade com o estu-

do, Mossoró congrega sob sua influência quarenta e cinco (45) municípios do Rio 

Grande do Norte, Ceará e Paraíba; demonstrando a dinâmica econômica e a expan-

são urbana em curso na cidade.    

A década de 1990 apresenta-se como o início de um período significativo 

para o crescimento da cidade de Mossoró, inclusive, como já salientado,  

modificando a sua morfologia, pois se registra a constituição de novos bairros, a 

instalação crescente de estabelecimentos comerciais e a construção de residenciais 

verticais imprimindo uma nova paisagem urbana, assim como a incorporação de 

novos costumes e hábitos de viver na cidade. No quadro 2 apresenta-se o 

crescimento do número de bairros de Mossoró a partir da década de 1990. Para 
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tanto tem-se como referência temporal para sua constituição o período iniciado nos 

anos de 1980. 

Quadro 2 – Constituição dos Bairros de Mossoró-RN  

ITEM BAIRROS DÉCADA 1980 BAIRROS DÉCADA 1980-1990 

01 Centro  Centro 

02 Alto da Conceição Alto da Conceição 

03 Boa Vista Boa Vista  

04 Doze Anos Doze Anos  

05 Santo Antonio Santo Antônio 

06 Bom Jardim Bom Jardim  

07 Paredões Paredões  

08 Barrocas Barrocas 

09 Abolição Abolição 

10 Nova Betânia Nova Betânia 

11 Aeroporto Aeroporto 

12 Ilha de Santa Luzia Ilha de Santa Luzia  

13 Alto de São Manoel Alto de São Manoel 

14 Pintos Pintos  

15  Rincão 

16  Santa Delmira 

17  Planato 13 de maio 

18  Alto do Sumaré 

19  Presidente Costa e Silva 

20  Belo Horizonte 

21  Redenção 

22  Lagoa do Mato 

23  Dom  Jaime Câmara 

24  Bom Jesus 

25  Dix-Sept Rosado 

26  Alagados 

27  Itapetinga 

Fonte: SEDETEMA, 2011. Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro, 2012. 
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De acordo com os dados da SEDETEMA, Mossoró possuía, até meados de 

1980, 14 (quatorze) bairros, já na década de 1990 são acrescidos a constituição de 

mais 13 (treze) bairros, perfazendo um total de 27 bairros. Atualmente (2012), 

permanece os 27 (vinte e sete) bairros, salientando que, dentre estes, 8 (oito)  

apresentam expressiva concentração populacional correspondendo a 60% da 

população da cidade. Os bairros são estes: Abolição, Alto de São Manoel, Santo 

Antônio, Barrocas, Lagoa do Mato, Aeroporto, Bom Jardim e Santa Delmira 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2005, p. 79). 

Essa dinâmica econômica de Mossoró, impulsionada pelas atividades da 

indústria salineira e das atividades petrolíferas, favoreceu a migração de expressivo 

contingente populacional do seu espaço rural, bem como de municípios 

circunvizinhos, provocando a emersão de favelas e loteamentos clandestinos, que 

expressam uma face do empobrecimento da população. Muito embora não se tenha 

datação do surgimento das favelas de Mossoró, alguns registros da Prefeitura 

apontam que os primeiros núcleos são formados nos anos iniciais da década de 

1980. No quadro 3, adiante, tem-se os nomes das favelas, sua distribuição por 

bairro e a população ali residente, registre-se que os dados do censo de 2010 ainda 

não apresentam informações sobre o número de famílias residentes nesses locais, 

nominados pelo IBGE de aglomerados subnormais: 

Quadro 3 – Distribuição das favelas por bairros em Mossoró-RN 

ITEM FAVELAS  BAIRROS POPULAÇÃO 

01 Das Flores Alto de São Manoel 154 

02 Da Rosa Belo Horizonte 749 

03 Do Pirrichio Alto de São Manoel 690 

04 Favela da Fumaça Dix-Sept Rosado 392 

05 Presidente Costa e Silva Presidente Costa e Silva 1.910 

06 Redenção Redenção 480 

07 Tranquilim Dom Jaime Câmara 716 

08 30 de Setembro Presidente Costa e Silva 989 

09 Travessa General Péricles Alto de São Manoel 456 

10 Sem Terra Santa Delmira 1.195 

11 Wilson Rosado Redenção 506 

Fonte: SEDETEMA, 2011. Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro, 2012. 
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A existência de 11 favelas no espaço urbano de Mossoró, favela ou aglome-

rado subnormal aqui entendido a partir da caracterização apresentada pelo IBGE, 

como espaço carente de serviços públicos essenciais e constituído em terrenos de 

propriedade alheia (pública ou privada), disposto, em geral, de forma desordenada; 

aponta para um quadro social preocupante, pois associado à pobreza e à precarie-

dade das habitações, encontra-se no espaço uma infraestrutura insuficiente de água 

encanada, saneamento, energia elétrica, pavimentação de ruas; fazendo emergir um 

quadro de desigualdade social quando comparado com os bairros de classe alta e 

média existentes na cidade, como o bairro Nova Betânia e o bairro Costa e Silva.  

Conforme dados do censo 2010, o rendimento médio mensal por pessoas nessas 

favelas corresponde a R$ 68,00 (tendo como referência o salário mínimo nacional de 

R$ 510,00). Enquanto isso, em bairros de classe média alta, como é o caso do bairro 

Nova Betânia, os dados apontam uma renda média familiar de R$ 1.762,90.    

A realidade social de Mossoró é agravada, assim, pela concentração de 

renda no município. Dados do IBGE (1991, 2000), que tratam da riqueza produzida 

na cidade, registram que os 20% mais ricos detinham, na década de 1990, 62,6% da 

riqueza; no censo de 2000, os 20% mais ricos passaram a concentrar 62,8%. Apesar 

de ter ocorrido um aumento insignificante no percentual, se comparado com o censo 

anterior (1991), a concentração de renda continua como expoente do agravamento 

do quadro social. 

Assim sendo, o processo de urbanização de Mossoró se fez acompanhar 

por uma série de problemas de conteúdo socioterritorial impostos à população do 

município, materializados no surgimento dos cinturões de pobreza e miséria que 

imprime, à paisagem da cidade, a segregação dos pobres, a desigualdade social e o 

agravamento das condições de vida de parcela da população urbana, bem como a 

exclusão social, processo tematizado particularmente no presente estudo, cujo 

entendimento diz respeito à situação marginalizada da população do usufruto da 

cidade, particularmente, dos equipamentos públicos de lazer e cultura, como é o 

caso do Corredor Cultural, espaço localizado na Avenida Rio Branco, no centro da 

cidade, voltado para o segmento de entretenimento e lazer cultural. 

A expansão urbana registrada na cidade de Mossoró expressa pelo 

crescimento econômico e pelas transformações na paisagem dar-se-á ancorada 

também no aparato legal que irá conduzir as políticas públicas urbanas municipais, 

notadamente voltadas para o investimento em equipamentos e serviços de lazer 
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cultural, consubstanciada no Plano Diretor municipal, que, a partir de 1988, é 

respaldado constitucionalmente. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 é evidenciada a 

importância da política urbana (artigos 182 e 183). No referido documento institui-se 

o Plano Diretor como instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento 

urbano no Brasil e coloca os municípios com autonomia e incumbência de executar 

a política de desenvolvimento conforme as determinações legais (BRASIL, 1988). 

 Discutindo a respeito do Plano Diretor e o papel dos municípios em face do 

conjunto dessa exigência constitucional, Botrel afirma que: 

[...] o plano diretor é a principal ferramenta do poder Público 
municipal para a execução da política de desenvolvimento urbano, 
expressão esta que abrange, conforme interpretação do caput do 
referido art. 182, a ordenação do território, de forma a proporcionar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade (moradia, 
lazer,circulação, trabalho) para o bem-estar de seus habitantes 
(BOTREL, 2008, p. 241). 

Para respaldar o Plano Diretor instituído constitucionalmente, implanta-se a 

Lei 10.257/2001 denominada de Estatuto da Cidade. A citada Lei estabeleceu um 

prazo de cinco anos para que os municípios brasileiros com mais de 20 mil 

habitantes elaborassem o seu Plano, conforme as diretrizes gerais fixadas na Carta 

Constitucional de 1988. 

O Estatuto da Cidade apresenta-se para a sociedade brasileira como um 

instrumento que possibilita aos municípios conhecer a sua realidade, interpretar de 

forma mais clara a função social da terra, compreender a  importância do  Plano 

Diretor para a gestão municipal, como também  permite ampliar a aplicabilidade do 

planejamento e das políticas urbanas em todas as dimensões. 

Considera-se que a Lei 10.257/2001, que institui o Estatuto da Cidade, 

representou um grande avanço para a gestão do município de Mossoró, ao imprimir 

a necessidade de criação de instrumentos de controle do planejamento, da gestão 

do uso e ocupação do solo urbano, tendo em vista que os instrumentos existentes 

até então para o seu ordenamento legal datava das décadas de 1960 e 1970 como é 

o caso do Código de Postura e o Código de Obras, os quais não atendem às 

necessidades do estágio atual de expansão urbana de Mossoró. Para Compans 

(2004), o marco legal inapropriado é um dos fatores que dificultam a concretização 

das intervenções físicas sobre o espaço urbano.  
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O Código de Postura do município de Mossoró data de 1966, elaborado no 

governo do prefeito Raimundo Soares de Souza. Na época, o poder público 

direciona suas atividades para a normatização e fiscalização de estabelecimentos 

rurais situados no espaço urbano. O momento referido tinha, no cenário nacional, as 

marcas do poder autocrático burguês, comandado pelos militares a partir do golpe 

de 1964. Quanto ao Código de Obras, este foi criado no ano de 1975 na gestão do 

prefeito Antônio Rodrigues Carvalho, e sua finalidade maior era ordenar e disciplinar 

uma cidade com bases ainda rurais, tendo em vista que, na década de 1970, 

aproximadamente 56% da sua população residia no espaço rural.  

O município de Mossoró, inserido no disposto estabelecido 

constitucionalmente, ao apresentar uma população superior à marca dos 20 mil 

habitantes, institui o seu Plano Diretor através de Lei Complementar nº 012/2006. O 

processo de elaboração foi conduzido pelo poder municipal na gestão da prefeita 

Maria de Fátima Rosado e contou com a participação de alguns segmentos sociais, 

como os Conselhos Municipais e o Legislativo Municipal. Inicialmente foi realizado 

um Diagnóstico do município, culminando com a construção do documento (Plano) a 

partir da contribuição de uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, advo-

gados, arquitetos, jornalistas, assistentes sociais, estatísticos geógrafos, historiado-

res, entre outros profissionais convocados pelo gestor municipal.  

O Plano de Diretor tem abrangência que compreende todo o território do 

município e é através dele que o gestor define a política de desenvolvimento, as 

políticas setoriais, o ordenamento territorial, a gestão democrática e o uso e 

ocupação do solo. O documento está estruturado em Títulos e Capítulos, onde 

estabelece a finalidade, abrangência e objetivos do Plano, bem como os princípios e 

diretrizes gerais da política urbana. Em se tratando do desenvolvimento urbano, o 

Plano, no seu capítulo III, enfatiza nas suas seções e subseções as seguintes áreas: 

Habitação, onde deve ser assegurado o direito à moradia definindo o zoneamento 

espacial; o Sistema Viário de transportes e mobilidade, que tem como finalidade 

garantir o direito de locomoção urbana; aborda-se também a hierarquização do 

sistema, definindo e classificando as vias abertas à circulação e a categorização das 

vias urbanas; e o Patrimônio histórico, cultural e paisagístico. É pertinente destacar 

um dos princípios fundamentais da política urbana, a partir da transcrição do Plano 

Diretor de Mossoró aprovado em 2006: 



104 
 

Art.7º. As funções sociais da cidade no município de Mossoró 
correspondem ao direito à cidade para todos, compreendendo o 
direito a terra urbanizada e legalizada, á moradia, ao saneamento 
ambiental, à mobilidade e acessibilidade urbana e ao lazer, para às 
presentes e futuras gerações (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 2006, p.04). 

Percebe-se, pois, que, no documento oficial, a gestão municipal assume um 

compromisso com a população ao estabelecer a cidade como direito dos indivíduos, 

inclusive ampliando esse direito às gerações futuras, mas a garantia desses direitos 

de cidadania requer ir além do escopo apresentado no documento, neste caso no 

Plano Diretor, o que significa a necessidade da  sua concretização na realidade da 

vida cotidiana da população, de modo especial através da implementação de 

políticas públicas. 

A gestão municipal, respaldada pelo crescimento de algumas atividades 

produtivas do município como o turismo e a indústria, define no seu Plano Diretor, 

Art. 12, algumas diretrizes da sua política urbana: 

IV- promover e incentivar as atividades econômicas, especialmente o 
turismo e o setor industrial, como forma de desenvolvimento 
econômico e social, priorizando a proteção do meio ambiente e 
combate a qualquer tipo de poluição, com observância das 
peculiaridades locais, bem como a criação de oportunidades para a 
melhoria das condições econômicas e sociais da população. 
[...] 
VII – possibilitar a gestão associada, por meio de consórcios com a 
iniciativa privada, com municípios vizinhos e/ou outros entes 
federados, visando à melhoria dos sistemas de saneamento e de 
transporte coletivo dentre outros; 
VIII – definir instrumentos para atuação conjunta de governo e 
iniciativa privada, visando às melhorias urbanísticas necessárias ao 
desenvolvimento do município; 
[...] 
XV – promover o desenvolvimento urbano com a função de elevar a 
qualidade de vida para todos na cidade; 
XVI – coibir a segregação e a exclusão social (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2006, p. 5). 

                  No contexto apresentado, vislumbra-se a preocupação da gestão municipal 

com a implementação de políticas públicas voltadas para as atividades do turismo e 

do crescimento econômico de Mossoró, que tem como referência as ideias de um 

novo modelo de gestão da cidade fundado no planejamento estratégico e que se 

concretiza no espaço urbano através do modelo empreendedor. Essa dinâmica 
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adotada a partir da década de 1990 pelo poder local, pautado no empreendedorismo 

urbano será assunto discutido a seguir. 

3.3  MOSSORÓ NO CIRCUITO DO MODELO EMPREENDEDOR  

Neste trabalho, considera-se que é na década de 1990, a partir da gestão da 

prefeita Rosalba Ciarlini Rosado (1997-2000/ 2001-2004), que a cidade de Mossoró 

passa a construir uma imagem de modernidade, suplantando a antiga imagem de 

Empório Comercial e Cidade do Sal (FELIPE, 1982; ROCHA, 2005), ao adotar uma 

gestão focada nas práticas do planejamento estratégico/empreendedorismo. 

Conforme consta nos arquivos da Prefeitura Municipal, a gestão da prefeita 

Rosalba Ciarlini é marcada por premiações e títulos como, por exemplo, a de 

prefeito empreendedor de 2003 pelo SEBRAE;  e no ano de 2004, destacando-se 

entre os 40 melhores municípios do Rio Grande do Norte em gestão pública. Esses 

exemplos considerados pelo governo municipal como “sucesso” da gestão vêm 

reforçar as ações e conduzir o governo local na direção do projeto de modernidade 

com ênfase no modelo de gestão empreendedor. 

Buscando compreender a origem e antecedentes históricos desse enfoque 

utilizado pelo governo local, encontra-se as elaborações de Dolabela (2008), para 

ele, o termo empreendedor (entrepreneur) originou-se na França e significava,  

[...] aquele que assume riscos e começa algo novo. Na Idade Média, 
o termo empreendedor foi utilizado para definir aquele que 
gerenciava grandes projetos de produção. Esses indivíduos não 
assumiam riscos. No Século XVII os primeiros indícios de relação 
entre assumir riscos e empreendedorismo ocorreram [...] o 
empreendedor estabelecia um acordo contratual com o governo para 
realizar algum serviço ou fornecer produtos. Richard Cantillion, [...] 
escritor e economista é considerado [...] como um dos criadores do 
termo empreendedorismo, tendo sido um dos primeiros a diferenciar 
o empreendedor – aquele que assumia riscos – do capitalista – 
aquele que fornecia o capital. No final do século XIX e inicio XX, os 
empreendedores foram freqüentemente confundidos com os 
gerentes ou administradores, [...] sendo analisados meramente de 
um ponto de vista econômico, como aqueles que organizam a 
empresa [...] (DOLABELA, 2008, p.14-15). 

Na contemporaneidade, o empreendedorismo é conceituado como “o 

envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de 

ideias e oportunidades” (DOLABELA, 2008, p. 22). O autor citado aponta que 
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existem diversas definições para o empreendedorismo, entretanto, a que mais reflete 

o espírito do empreendedor é a elaborada por Schumpeter (1949) apud Dolabela 

(2008, p. 22) em que diz: “o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica 

existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas 

formas de organização ou pela exploração de novos recursos e matérias”.  

Assim sendo, argumenta Dolabela que a assunção dessa nova forma de 

gestão irá influenciar empresas e governos tornando o momento atual como a “era 

do empreendedorismo”, tendo em vista que: 

[...] os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e  
culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os 
conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos 
empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para sociedade 
(DOLABELA, 2008, p. 21). 

Essa perspectiva de gestão pautada no empreendedorismo e assumida pelo 

governo local tem como fonte de inspiração as práticas do planejamento estratégico, 

recorrente nas políticas de desenvolvimento urbano implementadas na 

contemporaneidade em países como os Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. To-

davia, constata-se que as transformações e o surgimento de oportunidades 

evidenciadas nos estudos de Dolabela, a partir da adoção do empreendedorismo 

pelos governos locais, não se concretiza de forma universal na realidade urbana, 

pois o crescimento econômico e a geração de riqueza são direcionados para um 

segmento específico da sociedade, qual seja, os empresários, os investidores e a 

classe que pode pagar pelo consumo dos serviços e produtos introduzidos à nova 

ordem. 

 Sánchez (1999), ao abordar as mudanças no desenvolvimento das políticas 

urbanas e a emersão de um “novo planejamento urbano”, aponta dois modos de 

intervenção pública na cidade no final do século XX, modos complementares pode-

se assim dizer: o city marketing e o modelo dos Planos Estratégicos. 

De acordo com a autora referida, o modelo planos estratégicos se refere a 

projetos de grande envergadura e atuação a longo prazo, que “combinam objetivos 

de crescimento econômico e desenvolvimento urbano” (p. 20). Esse novo padrão de 

gestão, também chamado de “empreendedorismo urbano”, é caracterizado pelo 

“novo papel empresarial do poder local, assim como pelas crescentes parcerias 
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entre a esfera pública, e a esfera privada que almejam investimentos e 

desenvolvimento econômico” (SÁNCHEZ, 1999, p. 04). 

Nessa direção encontram-se as elaborações de Compans (2005) que trata a 

respeito das estratégias empreendedoras adotadas pela gestão pública nas últimas 

décadas: 

O planejamento estratégico se constitui no principal instrumento de 
adaptação das formas institucionais locais aos objetivos da inserção 
competitiva, ao referenciar uma agenda de intervenções físicas e de 
modificações na estrutura legal e administrativa a tendências mer-
cadológicas observadas na dinâmica da economia global. Atribuindo 
a relevância estratégica a determinadas ações e projetos, exclui a 
possibilidade de que outras, não incluídas nesta agenda, sejam efe-
tivadas ou mesmo reivindicadas. Por outro lado, o planejamento es-
tratégico favorece a construção de alianças políticas com os seg-
mentos médios e empresarias e o marketing público, ambos confe-
rindo legitimidade às prioridades estabelecidas e à participação do 
setor privado na gestão dos negócios públicos. Desta forma, torna-
se um veículo privilegiado para a adoção do empreendedorismo 
competitivo na gestão das cidades.” (COMPANS, 2005, p. 23). 

Avançando na direção dessa discussão, é importante referendar o estudo 

realizado por Arantes (2000), quando analisa o papel da gestão pública e a 

estratégia de transformar a cidade em uma mercadoria, ao declarar que, 

[...] o planejamento estratégico é antes de tudo um empreendimento 
de comunicação e promoção, compreende-se que talâncora identitá-
ria recaia de preferência na grande quermesse da chamada anima-
ção cultural. Inútil frisar nesta altura do debate – quase um lugar co-
mum – que o que está assim em promoção é um produto inédito, a 
saber, a própria cidade, que não se vende, como disse, se não se f i-
zer acompanhar por uma adequada política de image-making” (p. 16-
17). 

Assim sendo, a estratégia dos governos locais em se utilizar do marketing 

tem- se constituído importante aliado na venda da mercadoria cidade, tendo em vista 

permitir a propaganda e a promoção dos atrativos e das especificidades de determi-

nados espaços urbanos, no contexto atual de reestruturação do mercado produtivo e 

incorporação de novas formas de intervenção na cidade. 

Harvey (2005), reconhecendo essa reorientação das posturas dos governos 

urbanos na perspectiva do empreendedorismo empresarial suplantando a aborda-

gem administrativa, declara que o modelo empreendedor tem-se constituído como 

estratégia central na formulação da política urbana, ao imprimir elementos novos ao 

desenvolvimento urbano como a parceria público-privada por meio do empenho do 
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governo local em facilitar os interesses do capital, bem como a adoção de atividades 

especulativas de risco pelo setor público local por meio da aplicação de recursos em 

determinados espaços. 

É fato que a utilização dessa perspectiva empreendedora do governo local 

trouxe impactos sociais positivos para a cidade, como a ampliação dos serviços de 

saúde, conforme apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2 – Estabelecimentos de saúde de Mossoró -RN 

ESTABELECIMENTO DÉCADA 1980 A PARTIR DÉCA-
DA 1990 

Unidade Básica de Saúde 11 unidades 41 

Unidade Pronto Atendimento _ 04 

Fonte: Gerência Executiva da Saúde, 2011. Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro, 
2012. 

Entretanto, constata-se que esses serviços são insuficientes para o atendi-

mento das necessidades da população no seu conjunto, tendo em vista que, no caso 

dos equipamentos públicos de saúde, por exemplo, a cidade não dispõe de um hos-

pital geral, os números de leitos na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde 

(SUS) teve uma redução de 625, em 2010, para 533 leitos, em 2011 (IDEMA, 2011). 

No cerne dessas reconfigurações urbanas, a dinâmica econômica de 

Mossoró promovida pelo modelo empreendedor tem possibilitado o crescimento do 

setor terciário, evidenciado, dentre outros aspectos, pela instalação de escolas 

privadas; pela construção de rede hoteleira voltada para o segmento do turismo de 

negócios e de lazer; pelos estabelecimentos comerciais e centros empresariais de 

alto padrão que condizem com o perfil de modernidade; pela instalação e ampliação 

de universidades e faculdades públicas e privadas. Os quadros 4 e 5, a seguir, 

atestam esse crescimento, que consolida o município como líder regional em relação 

aos municípios do Oeste Potiguar, ao Médio e Baixo Jaguaribe no estado do Ceará, 

bem como aos municípios da Paraíba, favorecendo inclusive a ampliação de novos 

investimentos por meio da estratégia do marketing. Dentre os investimentos desta-

cam-se a formação de uma estrutura hoteleira a partir da década de 1980. 
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Quadro 4 – Período de surgimento dos principais hotéis de Mossoró -RN 

ITEM HOTEL DÉCADA 

1 Thermas Hotel e Resort 1980 

2 Hotel Ouro Negro 1980 

3 Normandie Hotel 1980 

4 Hotel Ouro Branco 1990 

5 Sabino Palace Hotel 1990 

6 Hotel Imperial 1990 

7 São Luiz Plaza Hotel 1990 

8 Villa Oeste 2000 

9 Valley Palace 2000 

10 Vitória Palace 2000 

11 Garbos Trade Hotel 2010 

12 Hotel Ibis 2012 

Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro, 2012. 

Os dados constantes no quadro 4 evidenciam que, em Mossoró, o modelo 

empreendedor tem-se concretizado por meio da expansão do segmento de serviços,  

tendo em vista que quase a totalidade dos empreendimentos, referidos no quadro, 

surgem a partir da década de 1990. 

Quadro 5 – Constituição das instituições de ensino técnico e superior de 

Mossoró/RN  

ITEM INSTITUIÇÃO CATEGORIA ANO 

1 Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN) 

Pública Estadual 1968 

2 Universidade Federal da Região do Semi-
Árido (UFERSA) 

Pública Federal 1967 

3 Instituto Federal de Educação (IFRN) Pública Federal 1994 

4 Faculdade Mater Christi Privada 2000 

5 Universidade Potiguar (UnP) Privada 2002 

6 Faculdade Vale do Acaraú (UVA) Privada 2005 

7 Faculdade de Enfermagem Nova Esperança 
(FACENE) 

Privada 2007 

Fonte: ROCHA, 2005. Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro, 2012. 
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O quadro 5 aponta para o crescimento, a partir dos anos 2000, da oferta de 

ensino superior em instituições de ensino público ou privado em Mossoró. Houve 

uma ampliação do número de universidades, faculdades e centros universitários, e, 

associado a isso, a emersão de uma demanda por novos cursos de graduação e de 

pós-graduação favorecendo, inclusive, a vinda de pessoas para se estabelecer na 

cidade. 

A análise dessas informações aponta para a seguinte questão: a expansão 

da presença de estabelecimentos comerciais modernos como hotéis, escolas 

privadas e faculdades, no espaço urbano de Mossoró possibilitou a ampliação de 

oportunidades de “consumo” desses serviços, ampliou o mercado de trabalho e, 

consequentemente, gerou renda para determinadas famílias. Entretanto, há de se 

observar que a demanda ocasionada pela necessidade de mão de obra exige, na 

maioria dos casos, trabalhadores qualificados, como destaca Rocha (2005) no 

estudo que trata da expansão urbana de Mossoró, ao declarar que: 

[...] a Cidade parece ter se tornado o local fértil e ávido por mão-de-
obra de todos os trabalhadores que chegam dos municípios 
próximos, embora a mão-de-obra requerida [...] tenha que ser 
especializada, o que restringe a oferta de emprego (p. 251). 

No que tange às instituições de ensino, estas são direcionadas a um público 

diferenciado, isto é, a alunos que possam pagar pelos serviços oferecidos pelo 

ensino privado, salvo, aqueles alunos bolsistas atendidos, principalmente, pelo 

Governo Federal através do Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado 

em 2004, voltado para assistência a alunos pertencentes ao grupo de renda familiar 

per capita que não ultrapasse um salário mínimo e meio. A título de exemplo, 

registrem-se as 90 bolsas disponibilizadas pelo referido programa para os alunos de 

baixa renda que ingressarem no segundo semestre de 2012 em instituições privadas 

de ensino superior de Mossoró, conforme dados do Ministério da Educação (MEC), 

(BRASIL, 2012). 

Essas informações aqui elencadas têm por finalidade reconhecer a 

importância da instalação e ampliação de alguns serviços, bem como dos 

investimentos realizados pelo poder local, mas, ao mesmo tempo, evidenciar as 

limitações das políticas públicas empreendidas em Mossoró, tendo em vista que 

estas são direcionadas a apenas uma parte da cidade. 
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Verifica-se que o projeto de desenvolvimento urbano assumido pelo governo 

municipal, fundado no discurso e na construção da imagem de uma nova cidade 

(moderna, eficiente, atrativa e promissora), imprime uma nova configuração 

arquitetônica e paisagística ao espaço urbano, tendo em vista que possibilitou a 

restauração de antigos prédios e a construção de praças, assim como fomentou a 

construção de  edificações verticais, quer sejam para uso comercial ou residencial. 

Isso reporta à tematização iniciada pelo estudioso Guy Debord (2003) quando trata 

da sociedade do espetáculo. Para o estudioso, a cidade é projetada na busca de 

signos e imagens reproduzidos como elementos que direcionam o olhar e requerem 

admiração e encantamento. Exemplos dessa cidade espetáculo são Gurggeheim de 

Bilbao na Espanha, que se tornou cidade museu, Berlim na Alemanha e Barcelona 

também na Espanha. 

Assumindo, portanto, esse novo modelo, o governo municipal passa a 

investir fortemente na imagem da cidade, bem como promove grandes eventos 

culturais de abrangência não só regional, mas também nacional. Destacam-se o 

Mossoró Cidade Junina, festa cujo ápice é o espetáculo teatral ao ar livre, Chuva de 

bala no país de Mossoró, relato da saga do cangaceiro Lampião na cidade; Terra da 

Liberdade, espetáculo que celebra, no mês de setembro, os atos libertários do 

município, quais sejam: o Motim das Mulheres em 1875, o Primeiro Voto feminino no 

país em 1920 e a Resistência ao bando de Lampião em 1927, bem como a festa da 

padroeira Santa Luzia, no mês de dezembro. Todos esses investimentos estão 

ancorados na proposta da cidade voltada para o turismo de eventos, tendo como 

propaganda a imagem denominada de capital cultural do estado. 

Recorrendo ao estudo de Felipe (2001) intitulado A (re)invensão do lugar: os 

Rosados e o “país de Mossoró”, encontra-se  a seguinte afirmação sobre os rituais e 

heróis festejados em Mossoró com o aporte do governo local: “O calendário 

mossoroense com suas festas cívicas, se assemelha, portanto, ao ‘quadro 

sociolátrico` do positivismo. Uma galeria de santos e heróis mossoroenses, com 

história, com datas comemorativas, símbolos e rituais” (FELIPE, 2001, p. 101). 

Os investimentos nessas atividades e eventos que revalorizam as 

referências históricas locais, inclusive por meio da preservação do patrimônio 

cultural, é, nas palavras de Harvey (2005), uma das estratégias importantes para a 

gestão do espaço urbano na perspectiva do empreendedorismo, tendo em vista que 

a cidade precisa apresentar-se como lugar estimulante para entretenimento e 
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consumo dos seus moradores e visitantes. Essa discussão realizada por David 

Harvey a partir das cidades americanas é indubitavelmente aplicável a Mossoró, 

resguardando as particularidades de cada realidade.  

Referindo-se aos investimentos da gestão municipal no campo do lazer 

cultural, encontra-se o seguinte relato no Diagnóstico do Município (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2005): 

A partir da década de 90, na administração da Prefeita Rosalba 
Ciarlini, o Governo Municipal passou a exercer uma atuação mais 
efetiva no campo sociocultural com impacto bastante significativo nas 
atividades de lazer cultural. Com os investimentos realizados na 
produção cultural e na construção do Teatro e da Estação das Artes, 
especialmente, a percepção da importância do desenvolvimento da 
atividade turística a partir do apelo cultural não tardou a aparecer. O 
Turismo de Eventos passou a apresentar visão de futuro para a 
Cidade, notadamente, os culturais (p. 61). 

Assim, constata-se que a política urbana em desenvolvimento no município 

de Mossoró volta-se para a promoção das atividades econômicas ligadas, especial-

mente, ao turismo (lazer cultural) e ao segmento industrial; legitimadas nas diretrizes 

gerais definidas no Plano Diretor municipal. 

Além dos investimentos nos eventos culturais, o poder público local tem pro-

curado adequar e aperfeiçoar a infraestrutura urbana existente, alocando recursos 

para: saneamento, iluminação, calçamento em áreas importantes para a expansão 

do capital, bem como possibilitado a criação de novos equipamentos, como a insta-

lação do varejo moderno (Mossoró West Shopping, campus da Universidade Poti-

guar, hipermercado Atacadão), atendendo, assim, aos interesses das empresas pri-

vadas. Constata-se, entretanto, que os empreendimentos instalados, apesar de pro-

porcionarem ampliação do mercado de trabalho e renda, por exemplo, são seletivos 

e insuficientes para o atendimento das demandas sociais postas à realidade da po-

pulação. Elias e Pequeno (2010), no seu trabalho intitulado Mossoró: o novo espaço 

da produção globalizada e aprofundamento das desigualdades socioespaciais, que 

se debruça sobre o estudo da reestruturação urbana e regional das cidades médias 

no Brasil, apresenta a seguinte afirmação:  

Como ocorre na cidade capitalista, o espaço é organizado de forma 
fragmentada, fazendo-se a opção por realizar os investimentos de 
forma seletiva, ficando o restante da cidade à margem das grandes 
inversões públicas e privadas, denotando a natureza da reestrutura-
ção da cidade (p. 223). 
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Essa forma de implementação da política urbana utilizada pelo governo local 

reporta às ideias de Harvey (2005), quando afirma que o capitalismo necessita con-

quistar novos mercados através da acumulação expandida como forma de superar 

suas crises. Dessa maneira, constrói, destrói e reconstrói os espaços geográficos 

para atender às suas demandas. Um parceiro ou executor das ambições do capital é 

o Estado, que, a partir de investimentos diretos e da criação de infraestrutura, serve 

de fundamento à acumulação de capital. 

Essa ação empreendedora é objetivada em Mossoró através de incentivos 

do governo local ao capital privado local, regional e a grupos estrangeiros, com a 

doação de terrenos, pavimentação e duplicação de avenidas, redução de impostos, 

entre outros atrativos, que estimulam o capital privado a instalar empreendimentos 

novos nesse espaço citadino.  

A recente construção do primeiro shopping center na cidade através da  em-

presa italiana 5V, é um dos exemplos mais significativos dessa parceria público-

privada. Destacam-se, também, as iniciativas de melhoria da imagem da cidade por 

meio da construção do Corredor Cultural na Avenida Rio Branco, onde está localiza-

do o complexo de lazer cultural que compreende: Praça da Criança, Praça de Even-

tos, Estação das Artes, Teatro Municipal, Memorial da Resistência, Praça da Convi-

vência e a Praça de Esportes, apresentado de forma detalhada no capítulo 4 deste 

documento.  

A política de desenvolvimento urbano adotada pelo governo municipal nas 

últimas décadas (1990 – 2010) reafirma a condição do município como líder regional 

em relação aos municípios do Oeste Potiguar, ao Médio e Baixo Jaguaribe no 

estado do Ceará, bem como aos municípios da Paraíba, espaços importantes na 

dinâmica econômica de Mossoró desde os seus tempos como empório comercial. 

A cidade de Mossoró, como forma de reafirmar o seu papel de líder regional, 

passa a assumir uma nova configuração arquitetônica e paisagística, ancorada em 

um projeto de desenvolvimento urbano referenciado no discurso empreendedor e na 

construção da imagem de uma nova cidade: moderna, eficiente, atrativa e 

promissora. Isso nos reporta à tematização iniciada pelo estudioso Guy Debord 

(2003), quando trata da sociedade do espetáculo.  

A construção do Corredor Cultural apresenta-se, pois, como expoente da 

concretização das iniciativas de melhoria dos espaços da cidade pelo poder público, 
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traduzindo o modelo de empreendedorismo urbano a que se refere Harvey (2005), 

tendo em vista que esse movimento de (re)construção e reforma da Av. Rio Branco 

tem como finalidade dar lugar a um novo espaço para o capital explorar, agora atra-

vés do setor de entretenimento. 

O estabelecimento dessa ação “inovadora” traz em seu bojo uma série de 

transformações para o cenário urbano, como a valorização de áreas centrais, exem-

plo disso é o caso da Avenida Rio Branco com a construção do Corredor Cultural e 

de áreas periféricas, onde atualmente se encontra o Mossoró West Shopping e a 

Universidade Potiguar; a verticalização com a construção de edifícios residenciais  e 

comerciais, bem como de condomínios horizontais. Assim sendo, propicia maior di-

namismo para os diferentes setores, a saber: econômicos, sociais e culturais. 

Entretanto, esse novo modelo de gestão da cidade baseado no empreende-

dorismo passa também a definir uma nova forma de enfrentamento dos problemas 

sociais, em muitos casos secundando os projetos voltados para a intervenção social, 

como, por exemplo, políticas de habitação, transporte, entre outras (SÁNCHEZ, 

1999).  

Isso leva a se configurar, na cidade de Mossoró, um cenário de aguda desi-

gualdade, manifesta na exclusão social de parcela da população, haja vista que as 

ações desenvolvidas pelo poder local não têm alcance para toda a população, mas 

sim, apenas para um determinado segmento: aquele capaz de consumir o produto 

ou “mercadoria” cidade. Na tabela 3, a seguir, pode-se visualizar a situação de po-

breza e desigualdade na cidade de Mossoró a partir do rendimento médio das pes-

soas por bairro, conforme dados do IBGE (2010): 
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Tabela 3 - Valor do rendimento médio distribuído por bairro – Mossoró/RN 

ITEM NOME DOS BAIRROS 
RENDIMENTO  

R$ 

01 Centro 1.676,45 

02 Alto da Conceição    622,88 

03 Boa Vista 626,70 

04 Doze Anos 1.059,55 

05 Santo Antonio 592,78 

06 Bom Jardim 584,61 

07 Paredões 673,92 

08 Barrocas 351,82 

09 Abolição 730,51 

10 Nova Betânia 1.762,90 

11 Aeroporto 533,86 

12 Ilha de Santa Luzia 687,21 

13 Alto de São Manoel 698,73 

14 Pintos 552,74 

15 Rincão 717,52 

16 Santa Delmira 525,11 

17 Planato 13 de maio 613,62 

18 Alto do Sumaré 587,44 

19 Presidente Costa e Silva 1.079,79 

20 Belo Horizonte 440,53 

21 Redenção 417,72 

22 Lagoa do Mato 400,58 

23 Dom  Jaime Câmara 422,45 

24 Bom Jesus 339,22 

25 Dix-Sept Rosado 401,67 

26 Alagados 357,21 

27 Itapetinga 350,37 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010.  

 

Os dados referentes ao rendimento apresentado no censo 2010 evidenciam 

que as famílias que detêm uma maior renda encontram-se nos bairros Nova Betânia, 
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Centro e Presidente Costa e Silva. As pessoas de menores rendas (renda abaixo do 

salário mínimo de R$ 510,00, à época) estão localizadas nos bairros: Bom Jesus, 

Itapetinga, Alagados e Barrocas.  

Assim sendo, a desigualdade de renda apontada dificulta o acesso da popu-

lação a determinados espaços da cidade. O conjunto formado pelo Corredor Cultural 

é um espaço que expressa a seletividade no e do consumo da cidade, agravando e 

aprofundando o processo já existente de exclusão social da população, na medida 

em que oferece serviços e equipamentos públicos que requer pagamento de manei-

ra direta por parte dos frequentadores/consumidores do serviço. A título de ilustração 

tem-se a Praça da Criança, parte constitutiva do Corredor Cultural, que é um equi-

pamento construído em espaço público e administrado pela iniciativa privada, no 

qual são cobradas taxas no valor de R$ 2,50 para cada serviço utilizado, nesse caso 

o brinquedo.  

   Fotografia 2 – Praça da Criança – Mossoró/RN. 

 
    Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar./2011. 

Os estudos realizados por Pochmann (2003) sobre a situação de exclusão 

dos municípios brasileiros ratificam a seletividade no consumo da cidade, notada-

mente nos espaços públicos referidos, ao identificar que Mossoró apresenta um ín-

dice de exclusão social de 0,47. Esse dado demonstra uma realidade social preocu-

pante, tendo em vista estar distante do índice desejado, ou seja, percentual um (1), 
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que representa melhor situação social. A tabela 4, a seguir, ilustra esse dado de ex-

clusão social em Mossoró: 

Tabela 4 – Exclusão Social* no RN e Mossoró  

ÁREA ÍNDICE DE EXCLUSÃO 

Rio Grande do Norte 0,40 

Mossoró 0,47 

*Quanto mais próximo de 1 (um),melhor a situação social 
Fonte: POCHMAN, M.(org). Atlas da exclusão social no Brasil, 2003. 

Constata-se, diante do quadro apresentado, que as ações da gestão munici-

pal precisam enfrentar a problemática social que atinge parcela da população, tendo 

em vista que o índice apontado pelo estudo de Pochman (2003) encontra-se distante 

do percentual desejável (percentil 1- melhor situação social). Esse dado, apesar de 

se referir a uma pesquisa no início dos anos 2000, permanece extremamente atual 

na realidade de algumas regiões do Brasil e serve de elemento para análise da ex-

clusão social, já que não se dispõe de outras informações recentes sobre esse tema 

na cidade de Mossoró. 

As informações associadas a dados de renda, por domicílio (tabela 5), da po-

pulação, identificados no censo 2010, reafirmam a constatação de Pochmann (2003) 

ao declarar que a exclusão integra o campo da pobreza e da desigualdade social, 

embora seja diferente desses conceitos, podendo se desenvolver como processo 

para além do âmbito econômico, como o cultural, ambiental e dos direitos. 
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Tabela 5 - Rendimento médio mensal por domicílio – Mossoró-RN  
ITEM NOME DOS BAIRROS CLASSE DE RENDIMENTO  % DOMÍCILIOS  

01 Centro Mais de 5 salários mínimos 17,89 

02 Alto da Conceição Mais de 5 salários mínimos 2,35 

03 Boa Vista Mais de 5 salários mínimos 1,57 

04 Doze Anos Mais de 5 salários mínimos 8,33 

05 Santo Antonio Mais de 5 salários mínimos 3,62 

06 Bom Jardim Mais de 5 salários mínimos 1,74 

07 Paredões Mais de 5 salários mínimos 2,68 

08 Barrocas Mais de 5 salários mínimos 0,17 

09 Abolição Mais de 5 salários mínimos 3,05 

10 Nova Betânia Mais de 5 salários mínimos 20,31 

11 Aeroporto Mais de 5 salários mínimos 1,74 

12 Ilha de Santa Luzia Mais de 5 salários mínimos 2,82 

13 Alto de São Manoel Mais de 5 salários mínimos 3,63 

14 Pintos Mais de 5 salários mínimos 3,01 

15 Rincão Mais de 5 salários mínimos 2,55 

16 Santa Delmira Mais de 5 salários mínimos 1,22 

17 Planato 13 de maio Mais de 5 salários mínimos 1,45 

18 Alto do Sumaré Mais de 5 salários mínimos 1,25 

19 Presidente Costa e Silva Mais de 5 salários mínimos 10,79 

20 Belo Horizonte Mais de 5 salários mínimos 0,56 

21 Redenção Mais de 5 salários mínimos 0,12 

22 Lagoa do Mato Mais de 5 salários mínimos 0,30 

23 Dom Jaime Câmara Mais de 5 salários mínimos 1,18 

24 Bom Jesus Mais de 5 salários mínimos 0,29 

25 Dix-Sept Rosado Mais de 5 salários mínimos 1,47 

26 Alagados Mais de 5 salários mínimos - 

27 Itapetinga Mais de 5 salários mínimos 1,11 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

Os dados referentes ao rendimento médio dos domicílios informam que 

48,99% das famílias com renda acima de 5 (cinco) salários mínimos estão concen-

tradas em 3 (três) bairros, a saber: Centro, Nova Betânia e Presidente Costa e Silva.  

Conforme os dados disponíveis no Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) (BRASIL, 2012), o município de Mossoró apresenta uma 

estimativa de 29.837 famílias de baixa renda, que, para efeito dos programas de 
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transferência de renda do governo federal, significa dizer que são famílias que pos-

suem renda per capita de até ½ salário mínimo. O Programa Bolsa Família (PBF) 

atendeu, até julho de 2012, um total de 18.468 famílias pobres em Mossoró. O grá-

fico 1, adiante, apresenta o número de famílias atendidas pelo PBF em Mossoró, 

evidenciando, assim, o número expressivo de pessoas em situação de pobreza e 

vulnerabilidade social. 

Gráfico 1 – Número de Famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família - Mossoró 

 

Fonte: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2012. 
 

A modernização econômica em Mossoró, bem como a implementação de 

uma política e planejamento urbano, que privilegiaram os aspectos econômicos em 

detrimento a outras dimensões, contribuíram para um crescimento desordenado e 

fragmentado do espaço social urbano, para a formação de favelas, dos cinturões de 

pobreza e para o crescimento da violência. Apenas para efeito de exemplificação, 

registre-se o expressivo número de homicídios ocorridos em Mossoró no ano de 

2011 que foi de 169, representando um índice de 65,03 homicídios por 100 mil 

habitantes, acima da média nacional, que apresenta uma taxa de 23,3 homicídios 

por 100 mil habitantes (RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

Estes são alguns aspectos que configuram a exclusão social e a segregação 

socioespacial. Exclusão esta demarcada, no presente trabalho, como um processo 
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que coloca à margem uma parcela da população ao uso da cidade e de seus 

equipamentos e que é multifacetado, pois vai além da dimensão econômica, a 

medida que representa também a liberdade de acesso à própria cidade 

(POCHAMAN, 2003; MARICATO, 2001). 

Desta feita, constata-se que o modelo de desenvolvimento urbano de 

Mossoró, formatado pelo governo municipal nas últimas décadas e apoiado pelo 

segmento empresarial e imobiliário, não tem viabilizado o direito de usufruto por 

parte da população de algumas áreas da cidade. É nas palavras de Gentili e Frigotto 

(2008) uma “cidadania negada”, pois impede pessoas de ter acesso à cidade, isto é, 

aos serviços públicos, aos equipamentos públicos e às atividades inerentes à vida 

social.  

Evidencia-se que essas políticas públicas, implementadas atualmente na 

cidade de Mossoró, incorporam os conceitos utilizados pelas empresas, quais sejam: 

a produtividade, a eficácia e o rendimento. Esses critérios, advindos da economia e 

absorvidos pela gestão pública, têm vitimado segmentos sociais, favorecendo a 

emersão de problemas econômicos, sociais e políticos, particularmente, 

aprofundando o processo de exclusão social de parcela da população, tendo em 

vista que essa intervenção estatal na cidade beneficia as classes sociais de maior 

renda, estabelecendo uma forma diferenciada de uso e consumo dos serviços e do 

território urbano, tais como: lazer, transporte, habitação, saneamento, dentre outros, 

o que promove um descompasso entre as políticas públicas e o atendimento às 

necessidades da população como é tratado no próximo capítulo. 
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4 OS (DES)CAMINHOS DA POLÍTICA  

DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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O caminho adotado pelo governo municipal de Mossoró, por meio da política 

de desenvolvimento urbano implementada a partir dos anos de 1990 e que tem se 

fundamentado no modelo de gestão empreendedora através da renovação e restau-

ração de áreas específicas da cidade,  conduziu a cidade a um descaminho, assim 

considerado porque, em vez de promover melhores condições de vida para as popu-

lações pobres da cidade, agravou o quadro  de exclusão social, desigualdade social 

e segregação socioespacial, uma vez que o referido projeto deu origem a uma reali-

dade espacial marcada pelo acesso via consumo, impossibilitando o acesso de par-

cela da população ao usufruto da cidade em sua plenitude, ou seja, ao direito como 

cidadão de frequentar seus espaços, utilizar seus equipamentos e serviços, em sín-

tese, beneficiar-se da vida urbana com todas as suas vantagens, como evidencia 

Lefebvre (2001b, p.117-118) nesta afirmativa: “O direito à cidade não pode ser con-

cebido como um direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser 

formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada”. 

O expoente máximo da política urbana da cidade de Mossoró, referenciada 

anteriormente, expressou-se por meio dos projetos de renovação e reconstrução de 

determinados espaços, inclusive aqueles que possibilitam o embelezamento e o de-

senvolvimento de atividades voltadas para o turismo cultural, têm seu início a partir 

de 1997, na gestão da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado e foram retomados na ges-

tão da sua sucessora Maria de Fátima Rosado. Dentre os projetos, destacam-se: a 

restauração de prédios que datam do século XIX; a edificação e a reforma de praças 

e a construção do Corredor Cultural. Alguns desses projetos são apresentados no 

quadro 6. 
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Quadro 6 – Restauração e revitalização de edificações/espaços em Mossoró-RN  

ITEM EQUIPAMENTO BAIRRO 

1 Casario Gabinete da Vice-prefeitura Centro 

2 Palácio da Resistência (Prefeitura) Centro 

3 Biblioteca municipal Centro 

4 Praça Rodolfo Fernandes Centro 

5 Praça Vigário Antônio Joaquim Centro 

6 Praça dos Hospitais Centro 

7 Praça N. Sra. do Perpétuo Socorro Centro 

8 Praça Bento Praxedes Centro 

9 Praça Alípio Bandeira Alto da Conceição 

10 Praça do Rotary Nova Betânia 

11 Praça N. Sra. de Fátima Abolição II 

12 Praça da Redenção Redenção 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró. Organização dos dados: Carla Yara Soares de F. Castro 

(2012). 

Esse quadro ilustra algumas intervenções do poder local, notadamente na 

área central da cidade (oito, no total de 12 obras). Esses investimentos da gestão 

municipal foram intensificados a partir dos anos de 1990 na construção e reformas 

de empreendimentos, chamando a atenção das pessoas que visitavam a cidade de 

Mossoró, em especial daqueles investigadores que, na época, procuravam entender 

melhor a dinâmica espacial vivenciada na cidade. É o que se pode constatar na a-

firmação de Rocha quando realizou, à época, um estudo sobre a expansão urbana 

de Mossoró. Assim afirma:  

Ao andarmos pela Cidade, temos a impressão de que esta encontra-
se o tempo todo em obras, visto o número de construções e reformas 
por todos os lados.[...] e passam a idéia de que a Cidade no seu pro-
cesso de expansão tem pressa em crescer [...](ROCHA, 2005, p. 
231). 

O Plano de Governo (2005-2008) apresentado por Maria de Fátima Rosado 

Nogueira, candidata da aliança formada pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual 

Democratas (DEM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), Partido da Mobilização Nacional (PMN), dentre outros, tem como princípios a 

participação da população nas decisões e a modernização da estrutura administrati-

va e gerencial da Prefeitura, por meio da adoção de políticas públicas que, de acor-



124 
 

do com o discurso, “prima pela eficiência e eficácia administrativa”, elementos impor-

tantes do modelo empreendedor fundado no planejamento estratégico. Para tanto, 

assinala no referido documento: “apresentamos programas, projetos e atividades 

que objetivam avançar em direção da Mossoró moderna e desenvolvida” (MOSSO-

RÓ, 2005, p. 13).  

Assim sendo, são perceptíveis em Mossoró os investimentos realizados nos 

últimos anos pela gestão em “obras estruturantes”, como o Complexo Viário da Abo-

lição, a reestruturação do distrito industrial às margens da rodovia BR 304 e a cons-

trução do Corredor Cultural na área central da cidade, conforme se pode visualizar 

nas fotografias 3 e 4: 

Fotografia 3 - Complexo Viário da Abolição - 

Mossoró-RN 

Fotografia 4 - Panorâmica do Corredor Cul-

tural - Mossoró-RN  

  

Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

 
 

A produção desse novo cenário urbano, ilustrado nas imagens acima, é ex-

pressão do projeto de intervenções físicas em áreas específicas da cidade, os quais 

são considerados vitais para os investimentos públicos e do capital privado, com a 

finalidade de alcançar ideais e estratégias de crescimento econômico em um mo-
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mento de intensa crise econômica mundial nas primeiras décadas do século XXI 

(COMPANS, 2004). 

O projeto de renovação urbana executado pelo município, como já mencio-

nado, é parte constitutiva de um movimento mais amplo de revitalização de áreas 

centrais, que se inicia nos anos de 1980 e 1990 nas cidades norte-americanas, es-

praiando-se no continente europeu, e que influenciou de forma global a agenda polí-

tica dos governos nacionais e locais. A esse respeito é significativa a reflexão de 

Compans (2004) ao se reportar a essas intervenções físicas no espaço urbano reali-

zadas na contemporaneidade. 

Conforme a autora, essas intervenções se inserem no campo do urbanismo 

a partir de 1951 nos Estados Unidos durante os congressos de arquitetura moderna. 

Naquele momento, preconizou-se a necessidade de renovação dos centros urbanos 

como forma de conter a desordem social e a insalubridade das grandes cidades in-

dustriais, além da expansão dos subúrbios.  

A partir daí, toma corpo a ideia do planejamento voltado para áreas específi-

cas da cidade, que tem como fundamento a parceria público-privado, no contexto 

demarcado pela globalização e crise financeira, levando os gestores municipais a 

adotarem estratégias competitivas para atraírem empresas e potenciais turistas. Es-

se novo modelo de intervenção pública na cidade, denominado de city marketing, 

tem como finalidade, de acordo com Compans (2004, p.33), a promoção da cidade 

mediante a construção e a divulgação de uma imagem de ‘marca’, positiva e sólida, 

capaz de facilitar a venda de seus ‘produtos’- sejam mercadorias, recursos humanos 

ou serviços.  

No Brasil, essa estratégia de intervenção no espaço urbano é acentuada 

com a criação do Ministério das Cidades em 2003, no governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, que, por meio da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Pro-

gramas Urbanos, irá direcionar sua atuação em seis áreas fundamentais, dentre es-

tas a elaboração do Plano Diretor, Regularização Fundiária e Reutilização de áreas 

centrais, inclusive repassando recursos financeiros aos municípios, apoio técnico de 

países como a Espanha e França, bem como dando posse ao poder local dos imó-

veis vazios e subutilizados da Rede Ferroviária (como foi realizado em Mossoró refe-

rente à Avenida Rio Branco), para a concretização do projeto de renovação urbana 

(BRASIL, 2012). 
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Em Mossoró, a adoção desse modelo de intervenção urbana manifesta-se 

de diferentes maneiras, sendo emblemática a promoção da imagem de sucesso e 

progresso construída em torno da cidade de Mossoró nos últimos anos, inclusive 

com repercussão nacional, tendo em vista a velocidade proporcionada pelas tecno-

logias de comunicação na atualidade. Em reportagem da revista Veja de 1º de se-

tembro de 2010, em que se destaca a importância das cidades médias para o de-

senvolvimento econômico do país, Mossoró desponta como uma das 20 metrópoles 

brasileiras do futuro. A publicação de abrangência nacional utilizou como critérios 

para avaliar a pujança desses municípios a participação no crescimento da nação e 

do Produto Interno Bruto (PIB), na evolução da renda per capita, dentre outros 

(COUTINHO, 2010). 

As políticas urbanas empreendidas pelos municípios incorporam as técnicas 

de gestão empresarial como o marketing e o planejamento estratégico como forma 

de vender o produto cidade, conferindo, assim, um novo sentido ao espaço urbano 

ao produzir o “espetáculo”, e que tem se revelado na realidade americana por meio 

de alguns exemplos emblemáticos, como aponta Compans: 

A ideia do espetáculo estaria ainda presente na monumentalidade 
dos edifícios localizados nas áreas centrais das cidades norte-
americanas, simbolizando toda a pujança de sua economia, o poder 
e a dominação de suas empresas transnacionais (COMPANS, 2004, 
p. 34). 

O modelo de intervenção urbana adotado pelo governo norte-americano, a 

partir da década de 1980, irá direcionar a política urbana de cidades como Londres e 

Barcelona, que incorporam a ideia de revalorização ou revi talização de de-

terminadas áreas históricas da cidade , por meio da preservação do pa-

tr imônio como estratégia para reverter o quadro de crise econômica e da decadên-

cia das zonas industriais. Na América Latina, o modelo de planejamento e as práti-

cas de intervenções no espaço urbano se reproduzem por meio do exemplo “a la 

Barcelona”, influenciando projetos urbanísticos significativos como o de Puerto Ma-

deiro (área portuária de Buenos Aires) na Argentina. No Brasil, pode-se destacar a 

experiência do Rio de Janeiro, ao adotar uma política urbana voltada para a revitali-

zação dos espaços públicos, que têm como uma de suas expressões o projeto do 

corredor cultural, lançado em 1984 pelo governo municipal com a finalidade de pre-
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servar o acervo arquitetônico do centro histórico carioca e renovar o ambiente cons-

truído através da valorização e a redefinição do uso dos espaços. 

Verifica-se, pois, que existe uma variedade de projetos que fazem parte do 

escopo do modelo de intervenção urbana orientado para a promoção de determina-

das áreas, e que serão utilizados de conformidade com os ativos específicos de ca-

da cidade, dentre os quais estão a localização geográfica, a base de recursos finan-

ceiros e o acervo cultural (HARVEY, 2005). 

Seguindo esse caminho empreendedor modelado na intervenção urbana 

com vistas à espetacularização urbana, resguardando as singularidades do lugar, a 

gestão da prefeita Maria de Fátima Rosado implementa ações para a renovação do 

espaço urbano, ampliando o acesso viário, abrindo novas avenidas, prolongando e 

alargando outras, restaurando praças, renovando e construindo espaços de entrete-

nimento. 

Entretanto a oferta dos serviços de lazer nos espaços públicos de Mossoró, 

notadamente o complexo formado pelo Corredor Cultural, que deveria ser espaço de 

convívio da coletividade e do diálogo entre os mais diversos segmentos da popula-

ção de uma cidade (CALDEIRA, 2000), tem excluído os das camadas sociais de 

menor poder aquisitivo ao inserir serviços de consumo, cujos valores monetários 

estão além das condições desse segmento populacional. No final, quem lucrou com 

os serviços oferecidos foram as elites com base econômica, política e simbólica para 

sustentá-las socialmente.  

Dessa forma, o citado Corredor apresenta-se como espaço de exclusão, 

pois o que deveria ser, de fato, um lugar público, aos poucos vai-se tornando um 

espaço privado, para não dizer privilegiado, ao qual pequena parcela da população 

mossoroense  tem acesso. Isso reproduz a lógica do capital, ao possibilitar o acesso 

apenas das pessoas que podem “pagar” por seu uso, mesmo em se tratando de um 

espaço público. Mesmo compreendendo que inexistem barreiras físicas que impe-

çam o acesso a esse espaço, é importante observar-se aspectos como a dificuldade 

de locomoção da população economicamente pobre, bem como a falta de vestuário 

“adequado”, conforme informações apontadas durante a realização das entrevistas, 

demonstrando a existência de barreiras simbólicas ou imagéticas. 

O deslocamento na administração municipal dos projetos de renovação é, 

nas palavras de Compans (2004), um novo momento do planejamento urbano, 

quando essas intervenções passam a ser conduzidas pelo setor privado a partir de 
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incentivos e subvenções dos governos locais. Essa forma de planejamento, de con-

formidade com a autora, representa “o abandono gradativo do planejamento norma-

tivo com planos diretores e leis de zoneamento, e a substituição por acordos oportu-

nistas negociados com investidores ‘projeto a projeto’” (COMPANS, 2004, p. 32). 

Essa estratégia é utilizada pela gestão municipal de Mossoró sob a forma de 

grandes obras ou empreendimentos, executados em determinadas áreas da cidade, 

como no bairro Nova Betânia de renda média e alta (o campus universitário da Uni-

versidade Potiguar, o Mossoró West Shopping), assim como na área central, mais 

especificamente, na Avenida Rio Branco e seu entorno (restaurantes, bares e lojas). 

Procurando identificar os espaços de exclusão/inclusão e compreender o 

processo de exclusão social de parcela da população de Mossoró de menor poder 

aquisitivo, buscou-se percorrer um caminho investigativo que levasse à consecução 

desses objetivos: em princípio, um olhar sobre a cidade e as qualificações do espaço 

urbano, especialmente do Corredor Cultural. Isto é, conforme assinala Limena (2006, 

p.37), um olhar sobre a cidade, 

[...] capaz de captar não apenas suas dimensões objetivas - estrutu-
ral, funcional, histórica -, mas também subjetivas [...], que muitas ve-
zes, analistas e pesquisadores não conseguem perceber, fornecendo 
condições para interrogarmos o presente e projetarmos o futuro. 

Um olhar em que foi possível identificar a relação entre o público e o privado, 

entre os espaços coletivos urbanos, entre a emergência de distintas formas de soci-

abilidade e os signos que a sustentam (LIMENA, 2006). 

Assim sendo, constatou-se como emblemática a diversidade e desigualdade 

social de algumas áreas da cidade de Mossoró, representadas aqui pelos bairros 

Bom Jesus e Itapetinga. 

O bairro Bom Jesus possui uma população de 1.289 habitantes (IBGE, 

2010), constituída de 380 famílias e renda média familiar mensal de R$ 339,22. In-

formações fornecidas pela Gerência de Desenvolvimento Social registram que 310 

famílias estão cadastradas no Programa Bolsa Família em 2012, isso significa que a 

maioria das pessoas residentes no referido bairro encontra-se em situação de vulne-

rabilidade social que os habilita a serem atendidos pelo programa federal voltado 

para a assistência da população em condição de pobreza ou miséria (BRASIL, 

2012). É possível que esse programa de transferência de renda tenha incluído essas 

famílias no mercado de consumo, não só para o atendimento das necessidades bá-



129 
 

sicas como alimentação, mas na aquisição de bens como o computador, o televisor 

e o celular, produtos demandados pela reprodução do capital, mas se deve conside-

rar como uma inserção subalterna ao sistema econômico (MARTINS, 1997), pois 

não representa a universalização e ampliação dos direitos de cidadania. 

No entorno do bairro, encontram-se algumas empresas, como a Petrobras, 2 

(duas) empresas do ramo de metais (ferro), 1 (um) mercadinho, 2 (dois) bares e 1 

(uma) lan house. Além disso, o bairro dispõe, em seu território, dos seguintes equi-

pamentos públicos: Unidade Básica de Saúde Antônio Soares Júnior sob a gestão 

do município, Escola Municipal Dolores Fernandes, que oferta o Ensino Fundamen-

tal menor, e a Escola Estadual Castro Alves, com oferta do ensino do 5º ao 9º ano 

(Fundamental maior). O bairro é dotado de alguns serviços de infraestrutura, como 

energia elétrica e água encanada, apesar de não atender a todos os seus morado-

res. Algumas ruas são pavimentadas, mas a maioria é carroçável. Quanto ao trans-

porte público urbano, é importante registrar a inexistência desse serviço. Conforme 

diálogo com os moradores, a locomoção para outras áreas é basicamente realizada 

através da utilização de motocicleta ou bicicleta. Em se tratando da oferta de espa-

ços para lazer, verificou-se apenas a existência de uma pequena área de “terra bati-

da” destinada à prática de futebol. A fotografia 5 ilustra alguns aspectos do bairro 

Bom Jesus, entre estes, a rua carroçável e ao fundo a Capela de São Francisco. 

  Fotografia 5 – Imagem do Bairro Bom Jesus – Mossoró/RN 

 
  Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 
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O Bairro Itapetinga encontra-se também localizado na Zona Sul da cidade, 

ocupa uma área territorial de 5000m2 (cinco mil metros quadrados), possui uma po-

pulação de 318 habitantes (IBGE, 2010), sendo considerado o bairro menos populo-

so de Mossoró. Apresenta um total de 90 famílias, a renda média familiar correspon-

de a R$ 357,21. Os dados do Cadastro Único do Programa Bolsa Família de 2012 

apontam que quase 100% das famílias do bairro recebem a ajuda financeira desti-

nada às pessoas em situação de extrema pobreza ou miséria, o que representa, em 

número absoluto, 88 famílias. No seu entorno, encontra-se localizada a fábrica de 

cimento Itapetinga (fotografia 7) e a instalação de novos empreendimentos residen-

ciais. A seguir, imagens do bairro, e em destaque a fábrica de cimento Itapetinga: 

Fotografia 6 – Imagem do bairro Itapetinga 
– Mossoró-RN 

Fotografia 7 – Fábrica de Cimento Itape-
tinga – Mossoró-RN 

  
Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

No que se refere à sua infraestrutura, constata-se no bairro Itapetinga enor-

me precariedade, tendo em vista não possuir saneamento e inexistir o sistema de 

abastecimento de água. Segundo informações colhidas com a população, o bairro é 

servido por caminhão-pipa com o suporte de cisternas. Também não há pavimenta-

ção, pois suas ruas são carroçáveis, com exceção da estrada que leva ao complexo 

industrial Itapetinga; apenas o sistema de energia elétrica se faz presente no espaço 

pesquisado. Em se tratando dos equipamentos sociais, o bairro Itapetinga desperta 

maior atenção, se comparado com o bairro Bom Jesus, em virtude de não possuir 

unidade de saúde, escolas ou praça.  
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A questão da falta do transporte urbano se repete nesse bairro, evidencian-

do a ineficiência da política de transporte urbano de Mossoró, apesar de estar con-

templada nas metas do Plano de Governo (2005, p.56): “Garantia da qualidade do 

transporte coletivo, com oferta de novas linhas, com renovação da frota e investi-

mento na qualificação profissional dos motoristas e cobradores”. A cidade de Mosso-

ró, mesmo apresentando um crescimento urbano e uma dinâmica econômica subs-

tancial nos últimos anos, dispõe apenas de 1(uma) empresa de ônibus urbano, Ci-

dade do Sol, possuidora de 40 (quarenta) ônibus na sua frota de veículos para aten-

der a uma demanda interna superior a 260 mil pessoas.  

As observações e entrevistas realizadas nesses bairros evidenciam que a 

emergência do novo modelo de intervenção urbana, importado dos países centrais, 

contemplou apenas uma parte da cidade de Mossoró e uma parcela da população, 

formada por famílias com renda média e alta. Assim sendo, bairros como o Bom Je-

sus e Itapetinga estão excluídos do projeto de modernização urbanística nos moldes 

da centralidade e racionalidade burguesa, tendo em vista que os investimentos e 

intervenções físicas no espaço urbano estão comprometidos com uma ordem que 

não inclui a periferia, as favelas e os pobres. As fotografias 5 e 6 apresentam algu-

mas informações relevantes como: a falta de pavimentação nas ruas desses bairros, 

precariedade de algumas edificações como a Capela de São Francisco e  insuficiên-

cia de áreas de lazer para a população, bem como moradias construídas de barro, 

evidenciando a carência de ações públicas nessas áreas da cidade. Ou como diz 

Maricato (2000), são os lugares fora das ideias ao se referir á realidade dos bairros 

paulistanos, “não há planos, nem ordem. [...]. Trata-se de um lugar fora das idéias”, 

ou seja, esses espaços encontram-se à margem dos projetos de renovação urbana, 

do planejamento e da gestão municipal. Espaços onde habitam aqueles que com-

põem o quadro da exclusão social, a qual, na sequência, é tratada neste trabalho. 
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4.1 ESPAÇOS DE EXCLUSÃO: O CORREDOR CULTURAL NA AVENIDA RIO 

BRANCO 

A construção do Corredor Cultural, a partir da urbanização da Avenida Rio 

Branco, insere-se no contexto de renovação e recuperação de áreas centrais, 

idealizado, e aplicado, inicialmente, em  cidades norte-americanas e europeias a  

começar nos anos de 1980 e 1990,  e que se expande globalmente como 

movimento novo para o planejamento e gestão urbana (COMPANS, 2004), como já 

referido em outros momentos deste trabalho. Na cidade de Mossoró, o projeto de 

renovação é assentado na Lei municipal nº 148/83, que cria a zona especial do Cor-

redor Cultural, ainda na gestão do ex-prefeito Jerônimo Dix-huit Rosado Maia, e que 

prevê a elaboração de um Plano Básico para operacionalização da referida Lei. A 

criação da zona especial, denominada de Corredor Cultural, tem por finalidade, de 

acordo com a Lei supra, três pontos: a) preservar as características arquitetônicas e 

artísticas das construções já existentes na área; b) recuperar os elementos 

arquitetônicos, artísticos e decorativos das construções e c) renovar a área central 

da cidade. 

Entretanto, é na gestão da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado (1997- 

2000/2001-2004) que se inicia o processo de discussão com os diversos segmentos 

sociais, especialmente com o movimento dos artistas, importante protagonista na 

luta pelo fortalecimento da cultura na cidade, resultando na elaboração do projeto 

pela equipe de arquitetos da Prefeitura em torno da renovação, revitalização e 

aproveitamento da área central de Mossoró, formada pelo espaço ocupado, 

anteriormente, pela Rede Ferroviária Federal (trem de carga e passageiros que 

atendia o trecho Areia Branca – Souza, no vizinho estado da Paraíba, e desativada 

em 1989), apresentando-se como importante via de mobilidade urbana para a 

cidade em expansão.  

Esse projeto é implementado em área situada ao longo da Avenida Rio 

Branco, uma das  mais tradicionais de Mossoró e que no final dos anos de 1980 

encontrava-se subutilizada, tendo em vista a desativação da estrada de ferro.  

Paralela à Av. Alberto Maranhão e à Rua Melo Franco, a área foi cenário de um dos 

períodos mais significativos da história econômica do município, pois os trilhos da 

Rede Ferroviária Federal recortava toda a sua extensão, sendo o logradouro 

escolhido por diversas empresas para se instalarem devido ser o caminho da 
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estrada de ferro. Assim, ao longo dessa avenida, instalaram-se diversos armazéns 

de beneficiamento de sal, fábrica de gesso, depósitos de cimento e outras pequenas 

manufaturas. Logo atrás da estação ferroviária (hoje Estação das Artes), até início 

da década de 1970, havia uma feira livre, o chamado “buraco do Tatu”, onde se 

vendia desde gêneros alimentícios para os passageiros do trem, assim como 

roupas, brinquedos, ferramentas e materiais diversos de uso doméstico. A 

urbanização afastou tal feira para outros locais. Vale salientar que, na praça da 

referida estação, funcionou ainda por muitos anos o “vuco-vuco”, um local onde os 

mais diversos produtos, sejam eles novos ou usados, eram negociados livremente. 

Com a urbanização da avenida, tal comércio foi transferido para sua extremidade 

(Praça do Vuco-vuco). 

Como uma das principais vias de Mossoró, já que faz a ligação da região 

central com as regiões Norte, Sul e Oeste da cidade, atravessando os bairros Alto da 

Conceição, Lagoa do Mato, Centro e Bom Jardim, a execução do projeto de 

urbanização e renovação urbanística, nessa área, propiciou a ligação com os bairros 

Belo Horizonte, Estrada da Raiz, Abolição, Santo Antônio e Santa Delmira, e ainda 

interligando-os à rodovia BR 304 com destino a Fortaleza, no estado do Ceará. No 

mapa 5, que se segue, tem-se a ilustração desse espaço central da cidade de 

Mossoró. 
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Mapa 5 – Avenida Rio Branco e Corredor Cultural – Mossoró/RN 

 
Fonte: IDEMA, 2006; IBGE, 2010. Elaborado por Heloísa Cruz, 2012. 

O projeto de urbanização da Avenida Rio Branco, orçado em 

aproximadamente 30 milhões, recurso viabilizado pela parceria entre Prefeitura 

municipal sob a gestão da prefeita Maria de Fátima Rosado, através de arrecadação 
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própria; o governo do estado, na gestão da governadora Wilma de Farias (PSB) e o 

setor privado, teve como finalidade, conforme o discurso oficial, garantir cultura, 

esporte e diversão para a população a partir da dinamização e modernização do 

espaço público formado pelo Corredor Cultural. Conforme atesta reportagem de 

agosto de 2004 do Jornal de Fato, com o título Av. Rio Branco terá cara nova, “o 

projeto está inserido em um plano macro de modernização urbana [...] e que 

apresenta uma concepção ousada, futurista e de embelezamento urbanístico. 

Capitaneado pela gestão Rosalba Cialini (PFL), o projeto começa com a 

restauração do prédio central da Rede Ferroviária, criando, assim, o espaço Estação 

das Artes Elizeu Ventania, através da Lei municipal 1221/98 e a construção do 

Teatro Dix-huit Rosado Maia. A continuidade do projeto foi conduzida pela gestora 

Maria de Fátima Rosado (2005-2008/2009-2012). 

O projeto de execução foi divido em 3 (três) etapas, assim, distribuídas: a 

primeira etapa compreendeu o trecho central, correspondendo ao cruzamento da 

Rua Prudente de Morais (bairro Santo Antônio) até o cruzamento da Rua Coelho 

Neto no bairro Boa Vista, onde foram construídas a Praça da Criança, a Praça de 

Eventos, a da Convivência e a dos Esportes, otimizando, dessa forma, o espaço já 

renovado com a restauração da Estação das Artes e a construção do Teatro 

Municipal. A segunda etapa, trecho oeste, consistiu na duplicação da Av. Rio 

Branco, bem como a pavimentação, iluminação e a instalação de ciclovias. O trecho 

leste foi contemplado com a restauração de alguns prédios existentes naquela área, 

bem como pavimentação e iluminação. 

O Corredor Cultural construído ao longo dessa área de 10 (dez) quilômetros 

de extensão, compreende um complexo de lazer cultural formado pelos seguintes 

equipamentos (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2011) e que estão 

ilustrados nas fotos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14: 

a) Praça da Criança, parque temático que tem como cenário as histórias infantis 

clássicas, como o Castelo da Cinderela, a Casa da Branca de Neve e os Sete 

Anões, Navio Pirata de Peter Pan e a Casa de Doces de João e Maria; possui 

também equipamentos de entretenimento como pula-pula, carrossel, cama elástica, 

bem como espaço de alimentação; 
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    Fotografia 8 – Praça da Criança – Mossoró-RN 

 
      Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 
 

b) Praça de Eventos que compreende o espaço para exposições, feiras, 

festivais, entre outras finalidades; 
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      Fotografia 9 – Praça de eventos – Mossoró-RN 

 
       Fonte: http://www.prefeiturademossoro.com.br/jaimemnt/albumpmm/59/f_811.jpg 

c) Estação das Artes Elizeu Ventania, nome em homenagem a um dos mais 

notórios poetas e repentistas do Rio Grande do Norte. A antiga estação ferroviária, 

abriga o museu do petróleo e é palco de grandes eventos culturais públicos, como o 

São João no mês de junho, e da iniciativa privada como o MossoróFest;  

     Fotografia 10 - Estação das Artes – Mossoró-RN. 

 
      Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 
 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/jaimemnt/albumpmm/59/f_811.jpg
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d) Teatro Municipal Dix- Huit Rosado, o nome é uma homenagem ao importante 

político falecido em 1996, Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia, ex-senador da República, 

ex-deputado e ex-prefeito de Mossoró. A obra, iniciada na gestão de Rosalba Ciarlini 

(2001-2004), mas concluída apenas no governo de Maria de Fátima Rosado, possui  

uma arquitetura moderna e funcional, tem uma área construída de 2.570 metros 

quadrados e comporta 740 pessoas no seu interior. Nesse espaço, ocorrem shows 

musicais e de teatro com artistas regionais e nacionais, bem como o Festival 

promovido pela Universidade do Estado (FestUERN), que envolve alunos das 

escolas públicas; 

 Fotografia 11 - Teatro Municipal Dix-Huit Rosado – Mossoró/RN. 

 
Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

e) Memorial da Resistência, espaço ao ar livre formado por galerias e sistema 

audiovisual, que se reporta à história da resistência da cidade de Mossoró à invasão 

de Lampião (considerado um dos mais temidos cangaceiros do Nordeste brasileiro) 

na década de 1920; 
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Fotografia 12 – Memorial da Resistência – Mossoró/RN 

 
Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 
 
 

f) Praça da Convivência, com arquitetura que relembra os antigos casarões do 

século XIX. É uma área de 6.628,53 metros quadrados, formada por 24 

estabelecimentos comerciais de serviços e gastronomia, como restaurantes, 

sorveterias, bares, lanchonetes e lan house; 
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Fotografia 13 - Praça da Convivência – Mossoró/RN. 

 
Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

 

g) Praça de Esportes que compreende um conjunto de equipamentos, como 

quadras de voleibol, futebol de salão, basquete e tênis. 
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       Fotografia 14 - Praça dos Esportes – Mossoró/RN. 

 
        Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011 

 

As imagens apresentadas ilustram parte do descrito a respeito dos 

equipamentos presentes no Corredor Cultural, espaço utilizado como estratégia do 

governo local para consolidar Mossoró como uma cidade voltada ao turismo de 

eventos, em consonância com o modelo de empreendedorismo urbano que, nas 

palavras de Harvey (2005), está destinado a viabilizar o projeto de modernização 

capitalista. 

No discurso de inauguração do Corredor Cultural, em maio de 2008 , a pre-

feita Maria de Fátima Rosado declara: “decididamente a cultura é a vocação turística 

de Mossoró”; e continua sua fala afirmando que o corredor “é o palco onde todos os 

nossos artistas poderão brilhar, expondo sua arte e fazendo um pouco da nossa his-

tória”. 

Nesse mesmo evento, a prefeita acrescenta: “estamos incrementando o tu-

rismo de eventos, que contribuirá para o aquecimento da economia formal e informal 

do município”. Entretanto, entende-se que a cultura, ou expansão desta, vai além da 
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dimensão econômica, tendo em vista significar “o conjunto acumulado de símbolos, 

idéias e produtos materiais associados a um sistema social” (JOHNSON, 1997, p. 

59). O pretendido turismo de eventos citado pela prefeita é direcionado para um 

segmento privilegiado tanto no aspecto financeiro, como cultural, uma vez que os 

consumidores desses eventos são, em sua maioria, das classes média e alta, com 

grau de escolaridade de nível superior, conforme dados coletados durante a pesqui-

sa de campo e nas observações realizadas in loco, confirmando, assim, a tese le-

vantada, já que para ter acesso ao evento e, portanto aos espaços agora reestrutu-

rado, o cidadão precisa dispor de uma condição financeira favorável que possibilite 

esse consumo do espaço. 

4.2 AS MANIFESTAÇÕES DA EXCLUSÃO SOCIAL EM MOSSORÓ-RN 

A exclusão, compreendida como um processo que coloca à margem determi-

nado segmento social, de conformidade com Pochamann (2003), é uma problemáti-

ca multidimensional, tendo em vista que envolve a dimensão econômica, social, polí-

tica, cultural e ambiental. Assim sendo, manifesta-se na sociedade por meio da insu-

ficiência de renda, desemprego, limitação ou supressão do usufruto dos espaços da 

cidade, do consumo ou da liberdade de acesso e escolhas no contexto da sociedade 

capitalista contemporânea.  

Nessa perspectiva, é salutar identificar como se manifesta a exclusão social, 

em outras palavras, como se apresenta esse processo que não é novo, mas que 

adquire especificidades no contexto do movimento histórico da sociedade do capital. 

Na cidade de Mossoró, a exclusão social apresenta-se, especialmente, mas não ex-

clusivamente, no espaço denominado de Corredor Cultural, projeto da gestão muni-

cipal ancorado numa política urbana ampla de renovação e reconstrução da cidade, 

conforme já referido neste documento. 

Constata-se que a utilização do Corredor Cultural significa, dentre outros e-

lementos, ter acesso a transporte e dispor de condições financeiras para consumir 

os produtos e serviços ofertados nos bares, lanchonetes, restaurantes e nos equi-

pamentos de entretenimento, que abrangem tanto o público adulto como as crian-

ças.  
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A título de exemplo, apresenta-se a fotografia 15, abaixo, que ilustra uma 

das formas de consumo dos espaços do Corredor Cultural, complexo construído ao 

longo da Av. Rio Branco no centro da cidade de Mossoró: 

Fotografia 15 - Imagem das crianças utilizando as motos elétricas no  

pátio do Teatro Municipal – Mossoró-RN 

 
Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

 

Conforme conversas com o proprietário dos brinquedos elétricos retratados 

na fotografia, o custo para cada cinco minutos de uso do equipamento é de R$ 

10,00. Durante a entrevista ele afirma: 

Tenho mais de 20 brinquedos e todos ficam ocupados rapidinho... 
mas as pessoas, os pais que vêm aqui têm dinheiro para gastar (diá-
logo em março de 2012). 

 Como se vê, a fala do proprietário aponta o perfil econômico e social das 

pessoas que ali usufruem dos equipamentos sociais instalados no Corredor Cultural: 

pessoas de poder aquisitivo médio ou alto. 

O exemplo acima elencado repete-se nos demais espaços do Corredor Cul-

tural: no Teatro Municipal, na Estação das Artes onde são realizados grandes even-

tos artísticos (festejos juninos, MossoróFest) e no ambiente da gastronomia (Praça 

da Convivência). 
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 Buscando identificar melhor os usuários do referido espaço, procurou-se 

conversar com alguns proprietários de estabelecimentos instalados na Praça da 

Convivência. Perguntados se conheciam o perfil econômico da sua clientela, sem 

titubear, um deles declarou:  

Meus clientes são seletos, quem vem aqui são professores universi-
tários, advogados de renome  da cidade , profissionais liberais, médi-
cos. Aqui não temos aquela historia de sentar e não consumir; ao 
contrário, eles consomem tanto bebidas como a própria alimentação 

(diálogo em março de 2012).  

Essa mesma perspectiva é relatada a partir do diálogo com outro dono de es-

tabelecimento: 

Alguns trazem a família para jantar, outros vêm com grupos de ami-
gos... Até hoje, desde que me instalei aqui, não senti falta de clien-
tes. Ao contrário, só vem aumentando o número, o povo de Mossoró 
gosta de sair para conversar, beber...e isso é muito bom para nós” 
(diálogo em março de 2012). 

O proprietário de um estabelecimento franqueado afirmou, em conversa re-

gistrada em março de 2012:  

Mossoró foi para mim uma grande surpresa; já temos filial em Recife, 
Natal, claro com clientela bem selecionada economicamente falando, 
mas Mossoró superou nossas expectativas. Nos finais de semana é 
preciso contratar funcionários além daqueles que já temos, tendo em 
vista atender bem nosso cliente (diálogo em março de 2012).  

A exemplo do proprietário anterior, ele cita quem são seus clientes potenci-

ais: professores universitários, médicos, profissionais liberais, empresários, bancá-

rios, dentre outros. 

Em se tratando do uso do Teatro Municipal, a realidade se repete. O público 

que frequenta essa casa de espetáculo é seleto, tendo em vista que os eventos que 

ali acontecem custam em média R$ 30,00. Excepcionalmente, durante o Festival da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN), o teatro recebe uma 

população diferenciada em termos de classes sociais e poder aquisitivo, pois é co-

brada a doação de um alimento não perecível ao público. O evento é realizado anu-

almente e envolve alunos da rede pública estadual e municipal de ensino nas ativi-

dades de teatro, danças e recitais de poesia, além de contar com o público formado 

pelas famílias desses estudantes.  
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O espaço formado pelo Corredor Cultural é também utilizado, no período 

matutino e vespertino, pelos cidadãos mossoroenses como um espaço propício para 

caminhadas e para a prática de outros tipos de esportes que são realizados nas 

quadras ali existentes. Nesses momentos, constata-se que, mesmo sendo um espa-

ço aberto, onde as pessoas não precisam pagar para participar das atividades, o 

público/usuário frequentador é diferenciado; apresentam algumas características, 

tais como: a maioria das pessoas é de classe média e alta, deslocam-se até lá de 

transporte próprio (carro ou motocicleta) e se vestem “adequadamente” (com trajes 

esportivos), aspectos estes já evidenciados pela população dos bairros Bom Jesus e 

Itapetinga entrevistada no decorrer da pesquisa.  

Outro espaço que mereceu nosso olhar é o estabelecimento Cafezal, onde 

são oferecidos lanches e uma variedade de cafés. Esse espaço é uma representa-

ção do chique e do moderno, transposto da cultura europeia e incorporado na reali-

dade da cultura mossoroense. No mesmo ambiente, existe uma galeria de artes para 

exposição dos trabalhos de artistas plásticos e fotógrafos, como também é disponibi-

lizado para lançamento de livros.  

Durante evento ocorrido nas suas dependências, indagou-se à autora do li-

vro que estava sendo lançado quem estava prestigiando aquele evento e a quem 

foram direcionados os convites. Ela foi enfática: “Só está aqui um público privilegia-

do, de alto nível... intelectuais apreciadores de uma boa cultura”. E acrescentou: 

“Não posso negar, os convites foram enviados para universidades públicas e particu-

lares, e os demais destinatários foram escolhidos... aqueles que estão no meu rol de 

atividades, trabalho, ou seja, professores universitários, intelectuais, digamos... 

quem sabe o que é cultura”. 

Essa afirmativa demonstra que não é necessário somente ter dinheiro para 

frequentar esse tipo de evento, precisa também ter conhecimento, educação formal, 

entender de arte e cultura ou possuir uma rede de relacionamento que possibilite a 

inserção nesses eventos. Mais uma vez se repete a exclusão de parcela da popula-

ção, pois o convite se estendeu a poucos, selecionando dessa maneira quem deve-

ria participar a partir do critério de renda e/ou escolaridade, já que, indiretamente, 

exigia a aquisição do produto/livro por parte dos convidados.  

A situação apresentada demarca que alguns serviços e realizações ofereci-

das no Corredor Cultural têm a marca da privatização dos espaços públicos. Quanto 
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ao acesso dos pobres a esse espaço, pode-se afirmar que se restringe a momentos 

específicos, como durante a inauguração, quando contou com uma grande festa ao 

público, ou no período dos festejos juninos, em virtude de ser realizado em espaço 

aberto à população em geral (Estação das Artes). 

Na Estação das Artes, anteriormente espaço da rede ferroviária para embar-

que e desembarque de passageiros, ocorrem, anualmente, grandes eventos artísti-

cos, shows musicais com artistas de renome nacional. Em todos, são cobrados um 

valor significativo para o acesso da população, impossibilitando, dessa forma, a par-

ticipação do citadino mossoroense, que, além de morar distante daquele local, não 

dispõe de recursos financeiros para pagar os valores cobrados pelos empresários da 

área de entretenimento. Aqui se faz necessária uma ressalva, durante o mês de ju-

nho, realizam-se ali os festejos juninos dos quais a população participa, tendo em 

vista não ser um evento que exige pagamento. Mesmo assim, é uma “inclusão per-

versa”, como alerta Oliveira (1997), tendo em vista que as pessoas estão integradas 

ao projeto de modernidade da cidade, mas de forma pontual, seletiva, ou seja, o a-

cesso a determinadas áreas é limitado; no caso do Corredor Cultural especificamen-

te, requer-se o pagamento pelo usufruto dos equipamentos instalados.   

 Registra-se que, mesmo o espaço (Estação das Artes), estando aberto para 

todos os mossoroenses durante os festejos juninos, ainda existem os camarotes pri-

vados, onde só ficam as pessoas convidadas pelos empresários desse segmento 

como forma de “não misturar o público”; e há a praça com estabelecimentos priva-

dos destinados ao consumo de comidas e bebidas. No entanto, é preciso esclarecer 

que os grupos musicais que se apresentam são custeados com recursos da Prefeitu-

ra municipal de Mossoró em parceria com o governo do estado. 

O MossoróFest também é um evento realizado na Estação das Artes e já faz 

parte do calendário cultural da cidade. Nele se apresentam bandas de forró, bandas 

de músicas baianas e músicos sertanejos. Mesmo sendo realizado num espaço pú-

blico, há a cobrança de ingressos. Recentemente (abril de 2012), o valor cobrado 

para garantir a participação nas 3 (três) noites desse evento chegou a R$ 220,00 

reais: se comparado esse valor com o salário mínimo nacional de R$ 622,00, consta-

ta-se  que o evento foi criado para um público segmentado, isto é, para os ricos. 

Esses dados demonstram claramente que a política urbana conduzida pelo 

governo municipal em parceria com o capital privado favoreceu a valorização e es-
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peculação imobiliária da Av. Rio Branco e do seu entorno. Vários prédios utilizados 

como armazéns de sal ou galpões da Rede Ferroviária em outros períodos, foram 

comercializados e transformados em estabelecimentos comerciais, sendo, portanto, 

a especulação imobiliária mais um elemento que favorece a exclusão social desen-

cadeada pela referida política, pois morar ou desenvolver algum tipo de atividade 

econômica, comércio ou serviço, nessas áreas e em seu entorno, ficou ainda mais 

caro. 

Num antigo casarão que foi restaurado instalou-se uma pizzaria de proprie-

dade de um italiano; outros deram lugar a prédios residenciais, como o empreendi-

mento de alto luxo construído nas imediações do Corredor Cultural voltado para a 

classe alta, ao oferecer apartamentos de 180 a 250 metros quadrados de área pri-

vada. Do mesmo modo, os galpões e armazéns ali existentes foram reformados, 

possibilitando ao longo da avenida a instalação de restaurantes, padaria, lojas, salão 

de beleza e hipermercado, dentre outros empreendimentos. As fotografias 16 e 17 

expressam essa realidade, pois o que antes era terreno subutilizado e galpões, atu-

almente se tem a edificação de empreendimentos comercial e residencial. 
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Fotografia 16 – Estabelecimento comercial – 
Mossoró/RN 

Fotografia 17 – Prédio residencial em Mos-
soró/RN. 

  
Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

A alta nos preços fundiários e imobiliários no entorno da Av. Rio Branco e de 

outras áreas da cidade, em função das intervenções urbanas empreendidas pelo 

governo municipal, é constatada no relato de um corretor de imóvel, segundo o qual, 

atualmente, o valor do metro quadrado de um terreno nas imediações da Av. Rio 

Branco está em torno de R$ 2.000,00 e no bairro Nova Betânia, onde está localizado 

o Mossoró West Shopping e o campus da Universidade Potiguar, os valores giram 

em torno de R$ 1.800,00 por metro quadrado de terreno. Para esse profissional, a 

valorização foi significativa, considerando que antes da inauguração do Corredor 

Cultural, em 2008, o metro quadrado de um terreno na Avenida Rio Branco girava 

em torno de R$ 500,00. 
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As observações sistemáticas em determinados bairros de Mossoró possibili-

taram identificar o caminho ou direção dos investimentos do governo municipal a 

partir dos anos de 1990. Constatou-se que, nos bairros de baixa renda, como Bom 

Jesus, Itapetinga, Santa Helena e Barrocas, apenas para citar alguns, os investimen-

tos públicos são reduzidos, e a manutenção dos equipamentos sociais existentes é 

precária. Entretanto, nas áreas de alta renda, como o bairro Nova Betânia e o bairro 

Costa e Silva, os serviços de manutenção das áreas públicas, da pavimentação, da 

iluminação e do paisagismo são eficazes e imediatos, como, por exemplo, a Praça 

do Rotary e a duplicação da Rua João da Escóssia localizada no Nova Betânia. 

Percebe-se que a melhoria nesses bairros, por meio da política urbana em 

implementação no município, repete o movimento ocorrido em outros centros urba-

nos, conforme apontam as reflexões realizadas por Maricato (2001, p.160), ao tratar 

dos investimentos públicos realizados pelo governo municipal na cidade de São 

Paulo: 

Não se trata apenas, simplesmente, de perseguir a melhoria dos bairros de 
melhor renda, mas, principalmente, de investir segundo a lógica do mercado 
imobiliário. Trata-se de uma lógica de valorização de terrenos e imóveis a 
partir dos investimentos públicos, alimentando os investimentos privados, a 
especulação e consequentemente o aumento dos preços de terrenos e imó-
veis. 

Essas ações empreendidas pelo município, de inspiração modernista, tam-

bém denominado de planejamento estratégico, investem na venda da imagem ou do 

cenário, atribuindo, dessa forma, ao espaço construído e reconstruído a partir dos 

interesses do capital um sentido de mercadoria (Harvey, 2005). 

Desse modo, o espaço formado pelo Corredor Cultural é uma mercadoria a 

ser vendida a um determinado segmento da sociedade e um produto a ser consumi-

do por essa elite. A pesquisa realizada com os moradores dos bairros Bom Jesus e 

Itapetinga identificou que a maioria não frequenta o Corredor Cultural, alguns decla-

raram que estiveram presentes apenas na inauguração em 2008.  

As entrevistas semiestruturadas realizadas com as pessoas do bairro Bom 

Jesus e Itapetinga evidenciaram que seus moradores gostariam de frequentar o Cor-

redor Cultural, mas listam as dificuldades para tal no que diz respeito a transporte, 

recursos financeiros, vestuário, distância do bairro e violência. 

A referência ao tema da segurança pública é recorrente nas falas dos mora-

dores desses bairros, pois a violência registrada nos últimos anos tem assustado a 
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população. De acordo com dados do Departamento de Segurança Pública do RN, a 

cidade de Mossoró, em 2011, registrou 191 homicídios, representando uma média 

de 75 homicídios por 100 mil habitantes, significando um índice superior à média do 

país (26 homicídios por /100 mil habitantes).  

Quando interpelados se já conheceram o espaço da Avenida Rio Branco, e-

les, em sua maioria, afirmaram que sim e citaram três equipamentos de lazer que 

utilizaram: a Estação das Artes (durante as festas juninas promovidas pelo governo 

municipal); a Praça da Criança, “quando foi inaugurada”, e o Memorial da Resistên-

cia, “já que não precisou a gente pagar nada” – destacou um entrevistado.  

Nos seus relatos, quando interrogados a respeito do que dificulta o acesso 

àquele espaço, listam como uma das dificuldades a mobilidade, pois não possuem 

meio de transporte, alguns têm bicicleta, mas não se sentem seguros para se deslo-

carem até o centro da cidade. No bairro Bom Jesus, não existe linha de ônibus urba-

no circulando na área, o mesmo ocorre no bairro Itapetinga, cujos moradores de-

pendem da carona ou do uso da bicicleta para se locomoverem na cidade. 

Outro entrave, listado como o principal, refere-se às condições financeiras. 

Segundo relato de um morador do bairro Itapetinga durante entrevista:    

[...] é preciso ter dinheiro para utilização do corredor cultural... somos 
quatro pessoas e lá tudo se paga (M. S). 

As famílias residentes nesses bairros, na sua maioria, têm renda familiar até 

1 (um) salário mínimo, pois são constituídas de trabalhadores operários da constru-

ção civil, de empregadas domésticas, de lavadeiras, de catadores de lixo e, uma pe-

quena parte, de funcionários do município (agentes comunitários).  

Constata-se uma das dimensões do processo de exclusão de parcela da po-

pulação: a insuficiência de transporte público (tem-se apenas uma linha de ônibus 

para dar cobertura a toda a cidade) e a pobreza da população, que dificulta ou im-

pede o usufruto da cidade, em outras palavras, frequentar o Corredor Cultural signi-

fica ter condições econômicas para se locomover e ter acesso ao conjunto de equi-

pamentos ofertados.  

As questões apresentadas a partir da pesquisa suscitam comparar a reali-

dade cotidiana da população de Mossoró com o que foi apresentado no discurso da 

prefeita ao dirigir-se à população presente na inauguração do Corredor, quando de-

clarou que o espaço ali construído era para o povo. A pergunta a se fazer é: quem é 

realmente o “povo” a que o governo municipal se reporta? Acredita-se que há um 
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hiato entre o discurso oficial e a realidade concreta identificada durante as visitas ao 

Corredor Cultural. 

No diálogo com essas pessoas, identificou-se que existem poucas opções 

de lazer no bairro. Entre elas, foram citados, como formas de lazer e diversão, o te-

levisor, um campo de futebol (fotografia 18), os bares e, com menor frequência, o 

computador, do qual elas se utilizam por intermédio da lan house, ambiente que exi-

ge pagamento de R$ 1,50 para 30 minutos de uso. 

 Fotografia 18 – Campo de futebol do bairro Bom Jesus – Mosso- 

 ró-RN 

 
 Fonte: Carla Yara S. F. Castro, mar., 2011. 

 

É perceptível, pela imagem apresentada, que a população do bairro Bom 

Jesus dispõe de pouca oferta de lazer; e quando existe, apresenta uma estrutura 

precária, como aponta a fotografia 18 sobre o espaço destinado à prática do fute-

bol, que é de chão batido, e a rede no entorno da base do gol (trave) inexiste. Isso 

demonstra que os investimentos do governo municipal voltados para a projeção da 

cidade do futuro não alcançaram a totalidade da cidade, uma vez que as obras de 

renovação e reestruturação urbana foram direcionadas a áreas específicas de Mos-

soró, como, por exemplo, a área constituída pelo Corredor Cultural. 



152 
 

Os dados coletados por meio da aplicação de formulários com os usuários 

do Corredor Cultural, objetivando identificar quem são os frequentadores daquele 

espaço, apontam que essas pessoas pertencem às classes média e alta; são, na 

sua maioria, profissionais liberais (empresário, bioquímico, dentista e enfermeiro) e 

funcionários públicos (professor universitário); apresentam uma renda superior a 10 

salários mínimos, possuem casa própria situada em bairros ricos, como Nova Betâ-

nia, Centro e Costa e Silva; e utilizam frequentemente os serviços e equipamentos 

do referido Corredor. 

No que concerne à renda média familiar desses segmentos, identificou-se 

que 80% dos usuários do Corredor Cultural situam-se na faixa entre R$ 10.000,00 e 

R$ 15.000,00, e os 20% restantes constituem-se de famílias acima de cinco salários 

mínimos (em torno de R$ 3.000), conforme aponta a ilustração do gráfico 2 a seguir: 

Gráfico 2 – Renda Média Familiar dos Usuários do Corredor Cultural 

 
Fonte: Pesquisa de campo, Mossoró, 2012 
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Quanto ao grau de escolaridade, verifica-se que a maioria possui nível supe-

rior completo com pós-graduação e apenas um com nível superior incompleto em 

virtude de estar cursando o 6º período na graduação. Veja-se o gráfico 3 sobre es-

sas informações: 

     Gráfico 3 – Grau de Escolaridade dos Usuários do Corredor Cultural 

 
      Fonte: Pesquisa de campo, Mossoró, 2012 

 

A tabela 6 a seguir identifica a profissão/ocupação das pessoas abordadas 

durante a pesquisa de campo. Verifica-se, de acordo com os dados, que a maioria 

dos usuários do Corredor Cultural são profissionais liberais ou exercem atividades 

no setor público: 

Tabela 6 – Ocupações dos entrevistados 

Ocupação Quantidade 

Professor universitário 3 

Empresário 2 

Bioquímico 2 

Bancário 1 

Dentista 1 

Enfermeiro 1 

Fonte: Pesquisa de campo, Mossoró, 2012. 
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No quesito quanto ao uso dos equipamentos do Corredor Cultural e da fre-

quência, todos os sujeitos afirmaram utilizá-los entre duas a três vezes por semana, 

listando os serviços/equipamentos mais acessados: Teatro Municipal, Praça da 

Convivência, principalmente os serviços de gastronomia, e o estabelecimento Cafe-

zal que está localizado próximo ao Memorial da Resistência. 

A situação aqui apresentada indica que os serviços e equipamentos ofereci-

dos no Corredor Cultural têm a marca da privatização dos espaços públicos, tendo 

em vista que o seu uso ou consumo exige, na maioria das vezes, recursos financei-

ros. Quanto ao acesso dos pobres a esse espaço, pode-se afirmar que se restringe 

a momentos específicos, como durante a inauguração quando contou com uma 

grande festa para o público, já referida em outro momento deste trabalho. Assim 

sendo, evidencia-se que mesmo existindo um conjunto de políticas públicas que re-

definem a cidade, estas não são universais, haja vista não atender ao conjunto da 

sociedade. 

Dessa forma, o processo de exclusão social na cidade de Mossoró atinge 

grupos sociais que, circunscritos a um cenário de pobreza, espoliação, segregação 

territorial, desqualificação profissional e educacional, ficam às margens do desenvol-

vimento urbano capitalista. Isso remete às ideias de Castel (2006) ao apontar que os 

excluídos pertencem a uma dinâmica coletiva, inserida nas relações globais de do-

minação da sociedade do capital. Dessa forma, o problema do processo de exclusão 

social não deve ser pensado como algo individual, mas, sim como parte do social. 

Essa maneira de compreender a exclusão social no seio da sociedade capitalista 

rompe com a ideia conservadora funcionalista de responsabilizar o indivíduo pelos 

fracassos ou insucessos na vida em sociedade. Na realidade, essas problemáticas 

sociais são implicações dos processos de produção e reprodução do capital, quer 

sejam na esfera internacional ou na especificidade cotidiana da realidade local.  
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No intuito de inferir uma verdade de outras que se admitem, pressupõem ou 

demonstram, procurou-se, neste espaço, colocar reflexões sobre o estudo realizado 

na cidade de Mossoró-RN, apoiadas nos resultados e análise dos dados referidos 

nos capítulos precedentes. Dessa forma, presume-se não esgotar a discussão da 

temática abordada. Na verdade, espera-se apontar possibilidades de novas apreen-

sões e de novos estudos, na medida em que “a disseminação da informação e do 

conhecimento sobre a cidade real ou sobre a realidade urbana tem a importante fun-

ção de afastar a bruma que encobre a realidade e desvendar a dimensão da exclu-

são” (MARICATO, 2000, p. 168). 

O final do século XX e o início do século XXI foram marcados por mudanças 

econômicas, sociais, políticas, bem como de inovações tecnológicas que incidiram 

na maneira do Estado intervir na sociedade por meio das políticas públicas. As a-

ções empreendidas materializam-se nos espaços locais, particularmente no âmbito 

da política urbana, através de projetos de renovação e restauração de áreas especí-

ficas da cidade, tendo como fundamento o modelo denominado de empreendedo-

rismo urbano Sánchez (1999) e Compans (2005). 

Na cidade de Mossoró, verifica-se a adoção, pelo governo municipal, dessa 

estratégia de intervenção física no espaço urbano, notadamente materializado no 

complexo de lazer cultural, denominado Corredor Cultural, localizado na Avenida Rio 

Branco no centro da cidade. Nesse sentido, a hipótese levantada neste trabalho foi 

confirmada a partir da realização da pesquisa, em que se constatou que a política de 

desenvolvimento urbano implementada em Mossoró a partir da década de 1990, 

fundada no modelo de gestão modernizador/empreendedor, tem provocado o apro-

fundamento da exclusão de parcela da população em relação aos espaços públicos 

da cidade. 

Os questionamentos e ponderações que emergem dessa constatação são 

os seguintes: para quem são direcionadas as intervenções urbanas implementadas 

pelo governo municipal? A “metrópole” do futuro (propaganda utilizada pelo governo 

local) é para todas as pessoas? E quanto ao marketing, “Mossoró a cidade das opor-

tunidades”, utilizado pelo empresariado para atrair novos investimentos? 

Considerando-se o conjunto das informações e análise aqui expostas, pode-

se concluir que essa cidade do futuro e das oportunidades é apenas para aquelas 

pessoas que têm uma expressiva renda e que detêm um nível de escolaridade ele-
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vado (médio ou superior completo), e que estão inseridas no mercado de trabalho 

e/ou apresentam qualificação profissional satisfatória capaz de atender às exigên-

cias impostas pelo mercado. Assim sendo, a realidade social de Mossoró evidencia 

a contradição intrínseca do discurso oficial, e por que não dizer do próprio sistema 

capitalista, que cria/promove a “ficção”, isto é, a ilusão de uma cidade para todos, 

mas que, na realidade, apenas os públicos solventes podem consumir o espaço re-

novado e transformado em produto de entretenimento da população local e de con-

sumo turístico, a exemplo do Corredor Cultural.   

A inserção da cidade de Mossoró no circuito das atividades de entretenimen-

to e turismo de eventos possibilitou a abertura de espaço para a construção, no ima-

ginário social, de que esses projetos de renovação urbana, alicerçados na instalação 

de novos empreendimentos comerciais, preservação do patrimônio histórico e trans-

formações físicas em determinadas áreas, promoveram a melhoria das condições de 

vida da população, conformando um sentimento de progresso e desenvolvimento, 

compartilhado pela maioria dos mossoroenses. 

Reconhece-se que ocorreram algumas melhorias sociais advindas do au-

mento do número de estabelecimentos comerciais, ampliação e criação de empre-

endimentos de ensino, bem como a preservação do patrimônio cultural da cidade, 

rebatendo na emersão de empregos formais e de renda da população. 

Entretanto, constata-se que esses projetos de cidade são indutores de um 

modo de vida desigual e socialmente injusto, pois a concepção que fundamenta o 

discurso não é a da cidade como direito, mas como um bem a ser consumido, e que 

para esse consumo realizar-se é necessário emprego, renda, escolaridade e/ou qua-

lificação profissional.  

Utilizando-se do inquietante questionamento de Oliveira (1997) “os excluídos 

existem?” e em contínuo confirmado por ele, corrobora-se com sua constatação ao 

estudar a realidade brasileira que, em Mossoró, existem segmentos sociais, como, 

por exemplo, as famílias dos bairros Bom Jesus e Itapetinga, que estão à margem 

do usufruto dos equipamentos e serviços urbanos, qualificado, no presente texto, 

como exclusão social. Para essas pessoas, alguns espaços da cidade são apenas 

objeto de visitação. Excepcionalmente, por ocasião das festividades juninas, é que 

essas famílias participam efetivamente do espaço público de lazer, já que o evento 

não requer pagamento. 
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É importante registrar, ainda, que essas famílias são quase invisíveis para 

parte da sociedade, para a administração municipal e para os técnicos, em suma, 

para os agentes sociais que produzem e consomem esses espaços, considerando-

se que o perceptível ou visível é a cidade “legal” ou “oficial” – para usar um termo de 

Maricato (2000). 

As problemáticas como: o crescimento das cidades, a pobreza, a desigual-

dade e a exclusão social, analisadas, demonstram a urgência em adotar um modelo 

de sociedade e de projeto de desenvolvimento da cidade que estejam fundados na 

equidade e na justiça social, possibilitando, dessa forma, o direito à cidade, defendi-

do por Lefebvre (2001b), e que sejam capazes de incorporar as demandas de seg-

mentos sociais que se encontram privados do acesso e do direito a essa cidade 

“moderna” e “atrativa”. 
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A POPULAÇÃO DOS BAIRROS  

BOM JESUS E ITAPETINGA – MOSSORÓ-RN 

 

I – Dados de identificação: 

a) Bairro; 

b) Sexo; 

c) Escolaridade; 

d) Renda; 

e) Número de agregados; e 

f) Ocupação. 

II – Uso do Corredor Cultural na Av. Rio Branco: 

a) Conhecimento do Corredor Cultural; 

b) O que conhece do Corredor Cultural. 

III – A frequência de utilização o Corredor Cultural: 

a) Frequentemente; 

b) Às vezes; 

c) Raramente; 

d) Nunca. 

IV – Identificando facilidades/dificuldades para utilizar (acessar) o Corredor Cultural 

a) Facilidades: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b) Dificuldades: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

V – Equipamentos públicos existentes no próprio bairro/uso: 

a) Unidade Básica de Saúde; 

b) Escolas  

c) Quadra de Esporte 

d) Praça 

e) Outros: _______________________________________________________ 

VI – Espaços de lazer e atividades socioculturais: 

a) Praça 

b) Lan House 

c) Igreja 

d) Clubes 

e) Bares e restaurantes 

f) Outros: ________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM OS USUÁRIOS DO CORREDOR CULTURAL – 

MOSSORÓ-RN 

 

I – Dados de Identificação: 

1. Bairro 

2. Sexo 

3. Escolaridade 

4. Ocupação 

5. Renda familiar 

II – Uso/acesso ao Corredor Cultural 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

III – Equipamentos/serviços que utiliza 

1. Estação das Artes 

2. Teatro Municipal 

3. Cafezal 

4. Memorial da Resistência 

5. Praça da Convivência 

6. Praça de Esportes 

7. Praça da Criança 

IV – Frequência que utiliza os equipamentos/serviços do Corredor Cultural 

1. Frequentemente 

2. Às vezes 

3. Raramente 

4. Nunca 
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APÊNDICE C - Diário de campo 

 

 

Data:_____________________      Local:______________________________ 

 

Observa-

ções:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


