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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é compreender como são desenvolvidas as 

práticas sociais e os cenários em um conjunto de espaços públicos localizados 

no centro da cidade de Mossoró-RN, denominado “Corredor Cultural”. Estes 

espaços serão abordados levando em consideração as propriedades e os 

componentes do espaço público, que, entrelaçados formam uma trama 

espacial entendida aqui como cena pública ou cenário. O cenário é o conceito 

que explica a ação dos sujeitos em uma plataforma física, no caso, o Corredor 

Cultural. Este trabalho discute também a relação e o papel que usuários, 

grupos políticos e organizados da sociedade civil desempenham em um 

espaço público, concretizando e estabelecendo as práticas sociais nesse local.  

 

PALAVRAS CHAVES: Corredor Cultural, Espaços Públicos, Cenário, 

Práticas Sociais, Mossoró-RN 

ABSTRACT 

This work aims to understand the ways in which the social practices and 

the scenery within a public space located at the city centre of Mossoró - 

RN, named 'The Cultural Corridor' , are constructed. The public space in 

question will be looked at and analyzed considering it's components and 

specificities that, in relation to each other, work as a 'public scenario'. 

The concept of 'scenario' is the key for explaining the human actions in 

the physical space, that is, in the Cultural Corridor. This work also discusses 

about the action of the public in general and the political groups, and their 

relationship, within the context of the social practices related to the use of the 

Cultural Corridor's space. 

 

KEYWORDS: Cultural Corridor, Public Spaces, Scenario, Social Practices, 

Mossoró-RN 
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INTRODUÇÃO 

 

O Corredor Cultural de Mossoró se constitui como um cenário central 

para vida urbana da cidade de Mossoró-RN, pois serve como espaço físico 

para várias práticas sociais, onde o espaço da cidade é qualificado por uma 

série de ações de ordem social que são expressas no local. O recorte espacial 

proposto para esta pesquisa é portanto o Corredor Cultural, um espaço que 

envolve um conjunto de sete equipamentos públicos, que a partir do seu uso 

por parte dos usuários, vem redefinindo muitas relações socioespaciais no seu 

entorno. 

No início da década de 1990, pôde-se observar a construção ou 

revitalização de uma série de espaços públicos, das mais diferentes naturezas 

e propósitos, ora atendendo a questões econômicas, ora atendendo a uma 

demanda estética. A partir da concepção destes espaços fica evidente que 

houve uma mudança nas práticas espaciais cotidianas nestes locais, pois 

novos significados, possibilidades e “territorialidades” são colocadas em 

evidência principalmente na área central quando da edificação do Corredor 

Cultural. 

A partir dos primeiros anos do século XXI, quando concebido o Corredor 

Cultural, podemos observar algumas transformações que vão além de uma 

simples mudança física na paisagem do centro de Mossoró. Por ser um dos 

poucos espaços de lazer e entretenimento que a cidade dispõe é comum que 

haja um fluxo volumoso de pessoas frequentando, usufruindo, consumindo este 

espaço. Dessa demanda crescente de pessoas surgem certas especificidades 

no seu bojo, como a criação de cenários de encontros, sociabilidade, práticas 

esportivas, consumo, conexão eleitoral com os cidadãos. 

As práticas sociais neste espaço são resultado de uma combinação de 

fatores, que alia a dimensão física do lugar com as trocas que os usuários 

realizam por meio do encontro, da sociabilidade, do consumo.  

 Pudemos constatar em um prévio levantamento, pelo menos três casos 

interessantes no contexto de percepção dos cidadãos sobre o Corredor: 

“muitas (pessoas) não utilizam essas praças por medo, provocado pela 

insegurança”; “alguns que creditam esta obra ser a mais importante da história 
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de Mossoró”; “outros percebem este espaço como o local do encontro, das 

festividades”. ( GOMES NETO, 2009). 

Assim, nosso objeto de pesquisa vem a ser o estudo das 

territorialidades, dos cenários e das práticas sociais relacionadas ao Corredor 

Cultural de Mossoró, sob a égide das abordagens culturais em geografia, e de 

como esses processos influenciam no cotidiano urbano local. 

O recorte temporal é o período a partir do ano 2000 até os dias atuais, 

tendo em vista que, nesse período que o Corredor Cultural foi gestado, 

concebido, apropriado e frequentado ou não. É também neste espaço de 

tempo que se iniciam e intensificam as transformações nas relações de uso e 

percepção, pois são conferidos outros significados à antiga linha de trem da 

Avenida Rio Branco. 

Pensando neste espaço e neste recorte de tempo tentaremos encontrar 

respostas para as seguintes questões que nortearão nossa pesquisa: Como 

grupos econômicos, sociais e pessoas comuns acabam estabelecendo 

relações territoriais no espaço público? Quais práticas sociais fazem deste local 

um espaço de sociabilidade, de encontro? Qual o(s) significado(s) do(s) 

processo(s) de requalificação/revitalização do espaço público para os 

moradores da cidade? Como e porquê são realizadas “transgressões” nas 

praças? Como as classes dirigentes estabelecem uma conexão com os 

cidadãos a partir da edificação do Corredor Cultural? 

Diante destes questionamentos o objetivo central de nossa pesquisa é 

analisar as transformações provocadas pelo Corredor Cultural a partir das 

territorialidades gestadas, dos cenários e das práticas sociais. 

Compreender como um espaço que deveria ser de uso comum, coletivo, 

acaba sendo gestado por agentes privados, grupos sociais e usuários; estudar 

como se manifestam as relações de visibilidade, ou seja, como os usuários 

vêem e são vistos por “outros”; que qualidades norteiam a concepção de 

espaços públicos para os moradores do centro da cidade; quais os significados 

que a construção de equipamentos urbanos congrega para a “vizinhança”; 

analisar como são estabelecidos os pactos formais e se efetivamente existe a 

desordem; e por fim, compreender como a classe política cria um discurso de 

afinidade com seus eleitores a partir da concepção de espaços públicos, são os 

interesses desse trabalho. 



13 
 

Uma maneira pensada para contemplar o que se propõe, é utilizar 

metodologicamente abordagens qualitativas, justificadas pela complexidade 

que envolve a pesquisa. Esta metodologia foi pensada para adequar a 

realidade que se imprime no objeto em questão. Pois, precisamos identificar e 

mapear os grupos que são usuários dos espaços do Corredor Cultural. Se faz 

necessário observar como esses grupos utilizam estes locais, quais suas 

práticas e como eles estabelecem relações territoriais. Sendo assim, usamos 

questionários abertos para fazer entrevistas com o intuito de oferecer uma 

visão das dinâmicas que são postas pelos grupos em questão, mais, a 

realização de atividades específicas, como conversas informais com os 

usuários e a elaboração de mapas mentais.  

Portanto, buscar-se-á um esboço teórico que explique, ou se aproxime 

da realidade de uso do Corredor Cultural, tendo como base conceitual os 

estudos sobre espaços públicos. Faz-se necessário construir alguns mapas 

temáticos para evidenciarmos como os diversos agentes estão postos no 

espaço em questão para discutir teoricamente a dinâmica de uso dos espaços 

públicos em Mossoró.  

Na confecção dos mapas optamos por construir mapas 

georeferenciados, abordando critérios da cartografia como as escalas, as 

legendas, para mapearmos como os grupos estão localizados. Por outro lado, 

também buscamos utilizar da subjetividade considerando os prováveis mapas 

mentais (utilizaremos esta técnica quando tratarmos da questão da 

“visibilidade” e “significação”), que são constituídos a partir dos próprios 

agentes que utilizam o Corredor Cultural.  

A justificativa para o uso de aspectos qualitativos refere-se 

principalmente, à busca por uma observação mais densa e n realidade, dessa 

forma estaríamos dando centralidade a enfoques objetivos e subjetivos, 

contemplando dados, percepções, opiniões.    

Este trabalho, que se propõe a estudar uma área em constante 

transformação, requer cuidado com os conceitos envolvidos para a análise dos 

processos que compõem o mosaico que constrói o Corredor Cultural. Portanto, 

elegemos alguns autores que fazem destas temáticas referências para suas 

pesquisas. 
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Neste sentido o conceito de territorialidade ocupa um lugar essencial em 

nossas reflexões, pois, pode ser entendido como algo que envolve as 

perspectivas dos “controlados” e daqueles que exercem o controle, sejam 

indivíduos ou grupos. 

A contribuição teórica de Sack (1986) para o desenvolvimento do 

trabalho se revela no trato que este autor dá à questão da territorialidade, pois 

apropriando-se das suas teorias, é possível explicar como são desenvolvidas 

relações territoriais no Corredor. A partir da observação preliminar constata-se 

a existências de grupos que controlam determinados espaços e outros que são 

controlados. Existem sujeitos que são privilegiados enquanto outros não têm 

acesso à área, principalmente pelo edificação de barreiras simbólicas, essa é 

uma relação territorial que está ligada com a questão social.   

Outro estudo que faz referência à questão das territorialidades nos 

espaços públicos é o de Paulo Cesar da Costa Gomes, no seu livro “A 

Condição Urbana”. Nesse livro, Gomes evidencia os vários aspectos dos 

espaços públicos, inclusive as apropriações ou “segmentações” – conceito 

usado pelo autor para discutir as formações territoriais que são impressas nos 

espaços públicos.  

  Em suas abordagens sobre o referido tema, Gomes (2006) enfoca 

quatro pontos primordiais que são geradores de mais alguns. São eles: 1) as 

origens do espaço público; 2) o desafio da geografia em estudar o espaço 

público; 3) um debate sobre as incompreensões do espaço público e a 

cidadania; e por último, 4) os contornos do espaço público. 

  Trabalharemos com as “incompreensões” para explicitar que em 

Mossoró a ideia central de espaço público é bastante diversa, pois os gestores 

municipais observam determinadas demandas para a sociedade, procuram 

realizá-las e junto a eles os usuários compõem a “cena pública”, que será 

descrita no andamento do trabalho. 

A partir da ideia de “contornos” vamos mostrar que espaços desta 

natureza vêm sofrendo transformações em relação ao seu estatuto e podemos 

observar enclaves privados em locais públicos, segmentações com relação a 

grupos elitistas e populares no seio de praças, conflitos motivados por diversas 

ordens, usos bastante variados, muitas vezes expressando códigos de 

civilidade.      
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Pensamos que as contribuições de Serpa (2007) são também válidas 

quando consideramos o espaço público analisado à luz do fator político, 

econômico, do espetáculo e da apropriação, elementos essenciais do espaço 

público na cidade atualmente. Outros conceitos utilizados como a “visibilidade”, 

a “acessibilidade”, a “espetacularização”, as “alegorias no tempo e no espaço”, 

também servem ao nosso estudo.  

As noções de visibilidade, alegoria no tempo e no espaço e 

espetacularização, mantêm uma relação intima com o objeto de estudo, pois 

mostram o lado político e até eleitoral das praças. Pois quando os gestores 

concebem espaços como esse, em muitos os casos, primam pelo gigantismo 

da obra, espetacularização do feito, tentando dar visibilidade à construção de 

obras públicas como um elemento eleitoral de sua gestão. Esses parques se 

mostram como alegorias no tempo e no espaço expressando ideais políticos, 

principalmente dos gestores que o conceberam, e por isso mesmo geralmente 

são batizados com nomes de figuras políticas importantes ou de episódios que 

marcam a história da cidade.  

Reconhecemos a dificuldade de utilizar uma ideia tão ampla como a de 

visibilidade, principalmente tratando-se de envolver dois autores com 

perspectivas distintas, mas, cabe ressaltar que, pelo caso escolhido devemos 

fazer determinadas diferenciações: enquanto Serpa trata da espetacularização 

do lugar, na tentativa dos agentes políticos usarem o espaço para aumentar 

seu capital eleitoral; Gomes refere-se as formas de comportamentos, as roupas 

e qualquer equipamento expressivo que procure diferenciar os indivíduos. 

Ao nos referirmos aos “cenários”, estamos propensos a descrever uma 

relação entre a ação social (práticas sociais) e a morfologia das praças; e 

tentando qualificar o espaço no contexto que ele se expressa, dando sentido a 

cada ação, demonstrando a dependência da história em relação ao seu lugar 

(GOMES,2008). Assim, o conceito de “cenário” permitirá estabelecer uma 

conexão entre todos os outros conceitos envolvidos neste trabalho, e por isto 

será o nosso conceito chave.  

Para a pesquisa de campo optamos pelo Corredor Cultural. Primeiro, por 

uma questão geográfica que nos instiga a produzir um pensamento que 

explique uma realidade em constante transformação, como é o caso da área 

central de Mossoró; segundo, pelo meu interesse e vivência in locu de todas as 
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metamorfoses pelas quais passou o espaço em questão desde a década de 

1990.   

Mossoró tem se sobressaído economicamente na região com uma 

economia crescente em relação às cidades circunvizinhas, além de possuir um 

aparato “cultural” festivo que incentiva um fluxo maior de pessoas que 

convergem em sua direção em determinados períodos do ano. Tais festas 

ocorrem em espaços públicos da cidade, reforçando, mais uma vez, o uso 

desses. Alguns desses espaços foram criados para tal finalidade, exemplo da 

Estação das Artes, outros foram redefinidos a partir do uso cotidiano. 

A dinâmica urbana de Mossoró se coloca cada vez mais como algo a ser 

pensado, pois são inúmeras e visíveis as transformações pela qual a cidade 

vem passando, sobretudo, nas últimas décadas. Uma das expressões mais 

significativas de tais transformações se manifesta na área central, em especial, 

nos espaços públicos que compõem a paisagem urbana dessa parte da cidade, 

a exemplo das praças, teatros, áreas de lazer festivo-cultural, etc. As 

transformações que esses espaços têm vivenciado nos colocam a refletir em 

que medida tais mudanças têm redefinido o uso e a concepção de espaço 

público construído pela sociedade mossoroense.    

O Corredor Cultural está inserido nesta dinâmica, e faz parte de um 

projeto que visa dotar a cidade de equipamentos públicos para o uso por parte 

da população em geral e inserir Mossoró no mercado regional de cidades 

através do grande circuito de festas que identificam algumas cidades do 

Nordeste como Caruaru-PE e Campina Grande-PB. 

Fica evidente que a edificação de um espaço como o Corredor Cultural 

pode ser compreendida como algo simbólico, pois a cultura toma um novo 

caminho na Mossoró de hoje, e a utilização, as formas territoriais em que este 

espaço é apropriado, as suas imagens (de “capital da cultura potiguar”, “maior 

São João do mundo”, ver imagens) perante os seus frequentadores é algo para 

ser estudado de maneira mais sistemática.  
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IMAGEM 1:  Maior Arraiá do Mundo. Fonte: Propaganda Oficial da Prefeitura.2013. 

 

 IMAGEM 2:  Maior Arraiá do Mundo. Fonte: Propaganda Oficial da Prefeitura. 2010. 

 

Os estudos mais aprofundados sobre Mossoró ainda são poucos e a 

maior parte deles têm um caráter econômico, como por exemplo, “A 

organização do espaço urbano de Mossoró” (FELIPE,1982), “A expansão 

urbana de Mossoró: de 1980/ 2004” (ROCHA,2005). Um outro trabalho, este 

com um caráter distinto dos citados é a tese de doutorado de Amélia Bezerra, “ 
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Pelas margens da cidade e no meio da festa” (BEZERRA,2006), que leva em 

consideração elementos culturais e identitários da cidade. 

Para este estudo temos por objetivo a análise das diferentes formas de 

territorialidades, cenários e práticas sociais que são (re)produzidas em espaços 

públicos. Dessa forma consideraremos a possibilidade de utilizar amostras 

qualitativas, municiadas com o uso de entrevistas de caráter aberto para 

caracterizarmos o que realmente acontece no Corredor Cultural. Como 

poderíamos entender e fazer inferências à formação de enclaves territoriais nas 

praças? Como perceber a relação que estes grupos e os demais 

frequentadores mantém com este espaço?  

 Uma forma encontrada para responder estes questionamentos foi 

trabalhar com mapas mentais, onde, no segundo capítulo que falamos sobre 

“cenários” vamos abordar como os usuários estabelecem laços com estes 

espaços.  

 Realizamos atividades com grupos fechados de alunos do IFRN e da 

UERN, que são frequentadores do Corredor Cultural e pedimos para elaborar 

possibilidades de interpretação da realidade com base em suas experiências 

no Corredor Cultural. Sendo assim, elaboramos uma atividade explicativa (ver 

Anexo) para ser desenvolvida na sala de aula. Obtivemos como resultado a 

produção de inúmeros mapas mentais da área. A opção pelos grupos fechados 

se deu em decorrência das dificuldades de produzir os mapas no próprio 

Corredor, pois na maioria das vezes os usuários negavam a atividade; estavam 

“passando” rapidamente pelo local; não queriam perder tempo destinado ao 

seu lazer com a atividade, entre outros. 

 Um outro momento é a entrevista no próprio local , que será de suma 

importância, pois podemos descobrir e mapear os grupos que territorializam 

este espaço, e perceber a sua noção sobre espaços públicos. 

 Este estudo necessitou também de dados secundários, principalmente 

quantitativos, no que se refere à concepção da obra. Podemos mencionar 

como exemplos: os valores que foram utilizados para edificar o complexo; as 

empreiteiras que construíram o Corredor; as empresas privadas que atuam no 

local, entre outros.  

 Essas informações encontramos nas Secretarias de Infra Estrutura, 

Desenvolvimento Urbano e Territorial, Cultura, no Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia-CREA, conselho gestor do Corredor Cultural e nas 

empresas envolvidas diretamente na obra.  

 No caso da aplicação destas atividades de caráter semiestruturados, em 

visitas ao Corredor Cultural, utilizaremos de entrevistas com os diversos grupos 

e gestores municipais. Utilizamos algumas técnicas que são específicas para 

estas atividades como: perguntas de caráter aberto nos questionários, para que 

os entrevistados pudessem expressar livremente seus argumentos. Fizemos 

uso de GPS para podermos construir mapas de maneira mais eficiente e 

mapearmos as praças, e utilizamos ainda um bloco de anotações.  

 Com as entrevistas realizadas nas escolas e no Corredor Cultural com 

os grupos e as pessoas que territorializam/freqüentam o objeto em questão, as 

incursões sobre como estes sujeitos acabam segmentando um espaço comum, 

como as pessoas observam esta relação territorial, como os usuários utilizam 

este espaço se tornou mais clara. 

 As perguntas foram elaboradas pensando diretamente nos 

questionamentos da pesquisa: (1) Como um espaço que deveria ser de uso 

comum, coletivo, acaba sendo gestado por agentes privados, grupos sociais e 

usuários? (2) Como se manifestam as relações de visibilidade, ou seja, como 

os usuários vêem e são vistos? (3) Que qualidades norteiam a concepção de 

espaços públicos para os moradores do centro da cidade? (4) Quais os 

significados que a construção de equipamentos urbanos congregam para a 

“vizinhança”? (5) Como são estabelecidos os pactos formais e se efetivamente 

existe a desordem? (6) Que instrumentos a classe política utiliza para criar um 

discurso de afinidade com seus eleitores a partir da concepção de espaços 

públicos? 

Em um primeiro momento fomos à busca de conhecer como se dá a 

utilização destes espaços, quem são os sujeitos envolvidos, que relações eles 

estabelecem com o local, como as transgressões são geradas e suas causas. 

Em uma etapa posterior trabalhamos com questões mais subjetivas como a 

percepção que estas pessoas congregam sobre o espaço em si. 

As visitas ao local ocorreram de maneira frequente para alcançar alguns 

objetivos como: 1) Observar in locu a dinâmica de uso e as relações entre os 

mais diversos sujeitos; 2) Georreferenciar a área e mapear os grupos.  
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 No projeto inicial pensamos sua estrutura bibliográfica ancorada em três 

pontos gerais, são eles: 

1. As leituras referentes à cidade de Mossoró, principalmente aqueles 

estudos de base geográfica que foram feitos tendo como mote a cidade. 

Optamos por este quadro para conhecermos melhor o que foi estudado, 

o que a cidade apresenta de características a partir destes estudos e o 

que poderíamos avançar para explicar a realidade desta cidade. Por isso 

escolhemos os textos/livros de Bezerra, Felipe, Rocha e Gomes Neto. 

2. Em uma segunda etapa realizamos leituras com base nas abordagens 

culturais em geografia, por diversos motivos, primeiro, a maioria dos 

estudos por ora realizados tinha como base principal o lado 

economicista/material, dessa forma, pregávamos outra abordagem; 

segundo, precisávamos dar encaminhamentos mais subjetivos ao nosso 

estudo, por isso optamos por essas leituras. Foram elencados os textos 

de Claval, Mello, Vainer e o livro de Ângelo Serpa “Espaços Culturais”. 

3. No terceiro ponto de nossa discussão privilegiamos os temas espaço 

público, territorialidade e sua relação com a geografia. Isso, para termos 

um norte teórico para explicar o que esta acontecendo no centro da 

cidade de Mossoró, no Corredor Cultural, dessa forma optamos para 

consultar as idéias de Gomes, Sack, Valverde e o livro de Serpa 

“Espaços Públicos na Cidade Contemporânea”. 

As matrizes de nomoespaço e genoespaço desempenharam o papel de 

ferramentas para análise do espaço público nas cidades, principalmente 

considerando que, nos dias atuais, esses espaços estão repletos de 

regressões, conflitos, contornos, dinâmicas e significações. Apesar de não 

citarmos diretamente durante o desenvolvimento do trabalho, elas serviram de 

suporte, principalmente no segundo capítulo. 

 Pensando e aceitando esta análise, podemos compreender que noções 

como regras, civilidade, democracia, classificações, usos diferentes, práticas 

sociais, rituais, co-presença, cidadania, transgressões, ordem, são todos 

componentes de uma agenda que pensa o espaço público como categoria 

dentro da geografia.  

A opção teórica deste trabalho em utilizarmos, as ideias de Gomes, se 

deu por duas razões em especial: primeiro este autor vem desenvolvendo uma 
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proposta de estudo de espaços públicos que sinaliza para a criação de um 

escopo que envolve a interação entre a dimensão física, as práticas sociais e a 

significação. Estes conceitos podem ser perfeitamente aplicados em uma 

realidade de uma cidade de porte médio, como é o caso de Mossoró. 

 Segundo, foram realizados trabalhos anteriores onde tivemos muitos 

problemas com a escolha de conceitos a serem aplicados, devido 

principalmente à vontade de extrapolar as fronteiras da geografia com outras 

ciências e obtivemos bastantes dificuldades. Dessa forma, escolhemos Gomes 

como referencial principal de nosso trabalho, mesmo sabedores de que o 

terceiro capítulo é baseado principalmente em Ardila, pois a mesma comunga 

diretamente com o pensamento de nosso autor em destaque. 

As propostas de pensamento de Gomes e Serpa, que apesar de 

apresentarem diferenças significativas no tocante à base teórica e 

metodológica, servem de suporte para pensar o espaço público na geografia.  

A opção por utilizar Serpa durante a primeira parte dos nossos escritos 

advém da necessidade de mostrar, mesmo reconhecendo que existem 

disparidades teóricas entre o mesmo e Gomes, que são autores dentro da 

geografia brasileira que trabalham com espaço público e este fato merece 

“visibilidade”.  

A conversa mostrou-se como uma forma de interação social entre o 

pesquisador e os usuários, acabando por torna-se uma estratégia de pesquisa, 

pois possibilitou desvendar algumas relações que pareciam nebulosas. 

Constatou-se que determinadas pessoas não se sentiam à vontade para dar 

entrevistas quando levávamos uma máquina fotográfica e um bloco de 

anotações. Elas ficavam inibidas, principalmente os flanelinhas e os grupos 

juninos inicialmente. Para não perder de vista esses usuários, tivemos que nos 

aproximar aos poucos, na base da conversa, para que eles se sentissem mais 

seguros, ganhassem confiança e automaticamente respondessem nossos 

questionamentos. As entrevistas com esses grupos acima só foram possíveis 

depois de muito tempo, de muita conversa, de vários dias de visitação.  

O namoro, a caminhada, os festejos juninos, o encontro, muitas vezes 

com novas realidades, são lembranças que levaremos deste trabalho, pois se 

refletem em imagens que guardaremos na memória. O processo de escrita 

desta dissertação, reconhecemos, foi demorado, sofrido, trabalhoso, porém, 
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bastante proveitoso, principalmente pelas belas imagens e utopias que nela 

vivemos: o uso diversificado dos espaços públicos por parte da população; o 

sonho dos grupos juninos em alcançar a glória em uma competição; os amores 

que afloravam nos beijos dos casais apaixonados em cada banco das praças; 

os amigos que se encontram para festejar em período de São João; as famílias 

que levam seus parentes para as praças em busca de lazer... 

 Acreditamos ter desenvolvido certa sensibilidade em relação às práticas 

cotidianas dos usuários em geral no espaço do Corredor Cultural de Mossoró-

RN. Durante mais de um ano e meio foram realizados deslocamentos 

constantes para o complexo com o intuito de observar a ação das pessoas. 

Passamos manhãs, fins de tardes, noites e até muitas madrugadas sentados 

com um bloco de anotações e câmera fotográfica nas mãos para registrar 

cenas que poderiam servir de amostra em nosso trabalho. Essa iniciativa foi 

importantíssima para a pesquisa, pois deu a condição de analisar 

minuciosamente as mais diversas práticas que coexistem no complexo e 

descrevê-las.  
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CAPÍTULO 1: APROXIMAÇÃO COM O CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO 

NA GEOGRAFIA E EM MOSSORÓ-RN 

 

Para pensarmos geograficamente a categoria de espaço público, é 

fundamental compreender as dimensões físicas e as práticas sociais que 

compõem o mosaico que dá sustentação a esses espaços, nesse sentido: 

(...) o estudo morfológico do espaço, não é suficiente para uma 

efetiva compreensão e uma análise de todos os processos sociais 

orientados segundo uma matriz espacial. (...) De fato, ao 

observarmos somente as formas espaciais, esquecemos daquilo que 

lhes dá vida e sentido, ou seja, a maneira pela qual este espaço é 

vivido, valorizado e simbolizado. Esquecemos também que as formas 

de disposição das coisas neste espaço orientam as práticas sociais, 

definindo-as: em outros termos, a disposição espacial é uma 

condição fundadora das práticas sociais. (GOMES, 2001).     

 Lugares como os espaços públicos, em especial as praças, fazem-nos 

vislumbrar um campo fértil para as pesquisas geográficas, pois congregam um 

jogo das relações pautadas em dimensões diversas e complementares como é 

o caso dos jogos entre público e privado, sagrado e profano, o físico e o 

simbólico. Diante das opções, que perspectivas elencaríamos para discutir um 

tema tão recente na geografia? 

 Primeiro, faz-se necessário considerar as praças como equipamentos 

urbanos inseridos numa trama de significações, estruturadas pela aplicação de 

diferentes normas, ou seja, definidas por um estatuto jurídico, e 

complementadas pelas práticas sociais nelas desenvolvidas, portanto, 

podemos falar em um espaço múltiplo, recheado de dinâmicas que 

ultrapassam os limites formais e criam configurações diversas. Que 

significações, dinâmicas e configurações diversas são essas? 

 Antes de expormos as respostas para essas indagações precisamos 

explicar a nossa segunda perspectiva: a de apontarmos as matrizes teóricas de 

pensamento que nos darão base para responder a esses questionamentos. No 

caso, as matrizes de “nomoespaço” e “genoespaço”. A primeira matriz refere-

se diretamente a uma classificação normativa do território, fundamentada na 

lógica, ou seja, estabelecendo uma relação direta com a lei. A segunda versa 
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sobre a relação que indivíduos, grupos e comunidades estabelecem com o 

espaço, no sentido de sua qualificação. 

Para discutir com mais propriedade a categoria espaço público, faremos 

uso destas duas matrizes, justificando a sua utilização pela necessidade de 

observar como o espaço é qualificado. Assim, o nomoespaço vai representar 

uma matriz que funda a ideia de espaço público, e é compreendido como o 

lugar da normatividade, da lei, do ordenamento, “internamente qualificado por 

uma regulação formal e uma visibilidade explícita de suas normas e fronteiras”. 

(GOMES, 2006: 40). É importante ressaltar a existência de relações formais 

nas praças, exemplificadas por determinados comportamentos, usos, a 

civilidade, que é um elemento central, interpretada como “um certo 

comportamento relacionado a este espaço” (GOMES, 2001, p.97), ao seu bom 

uso, ao “cavalheirismo”. 

 Para nossa segunda matriz, iremos apresentar o espaço do coletivo, o 

lugar onde o grupo, a comunidade estabelece relações com o espaço, “o tipo 

de agregação social que qualifica o território” (GOMES, 2006: 60). Poderíamos 

tratar aqui de espaço da significação, pela sua proximidade de relação com os 

sentimentos de pertencimento, da identidade de um grupo, das tramas 

evidenciadas nos espaços públicos pelos mais diversos sujeitos. 

 A utilização destas matrizes neste trabalho tem uma importância 

fundamental na medida em que Gomes (2006) utiliza a expressão “jogo de 

escalas” para se referir a objetos em diferentes escalas de significação. 

Utilizaremos aqui, principalmente, a expressão “jogo de oposições”, para 

entendermos como o espaço público é edificado a partir de uma série de 

oposições, tais como, nomoespaço e genoespaço, físico e simbólico, ordem e 

transgressão, individual e coletivo, entre outros.  

Faz-se necessário, portanto, levar em consideração estes “jogos”, as 

suas relações, a maneira como essas oposições estabelecem laços e são 

complementares em uma análise sobre praças. 

(...) de fato, ao observarmos somente as formas espaciais, 

esquecemos daquilo que lhes dá vida e sentido, ou seja, a maneira 

pela qual este espaço é vivido, valorizado e simbolizado. 

Esquecemos também que as formas e disposição das coisas neste 

espaço orientam as praticas sociais, definindo-as e delimitando-as: 
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em outros termos, a disposição espacial é uma condição fundadora 

das praticas sociais. (GOMES,2001,p.94) 

Em outras palavras, isto quer dizer que a maneira como os objetos estão 

dispostos espacialmente tem uma lógica, porém a teia de ações que se 

desenvolve em torno desta organização gera um novo produto, resultado desta 

relação entre organização física e as práticas sociais que ai têm lugar. 

(GOMES,2001,p.94) 

   Portanto, com essas matrizes temos em mãos duas ferramentas para 

analisar o papel que os espaços públicos desempenham nas cidades, 

principalmente considerando que, nos dias atuais, esses espaços estão 

repletos de regressões, conflitos, contornos, dinâmicas, e significações.  

 Discutir cultura na geografia é sempre muito difícil, porém, precisamos 

observar, entre outros elementos, não só esses, mas o conjunto de práticas 

sociais generalizadas em um determinado grupo, as imagens que são 

fomentadas, os valores sentidos e vividos e as diferenças em relação a outros 

grupos. Nesse sentido, “cultura corresponde a certas atitudes, mais ou menos 

ritualizadas, por meio das quais se estabelece uma comunicação positiva entre 

os membros de um grupo”. (GOMES, 2001, pag. 93) 

  Como podemos perceber que um pensamento geográfico exprime 

valores de um estudo cultural, se levarmos em consideração a categoria 

espaço público? Como construir os alicerces para edificar uma idéia de espaço 

público na geografia? 

Sabemos, por experiência cotidiana, que um espaço público não 

depende simplesmente do estatuto jurídico que o define legalmente. 

De fato, os princípios fundamentais que orientam a construção deste 

tipo de espaço se nutrem de uma concepção fundada pela lei geral, 

uniforme e democrática. Este espaço se estrutura, primeiramente, 

pela aplicação de diferentes regras que classificam e hierarquizam os 

territórios, mas só isso não é suficiente para percebermos a 

variedade de tipos de espaços públicos. No entanto, sabemos 

também que espaços públicos são diferentemente apropriados por 

variadas dinâmicas e se inserem de maneira diversa na vida pública. 

Isto faz com que uma praça seja vivida  como um espaço de livre 

acesso a todos, de ritualização da vida social, em grande parte 

devido ao comportamento daqueles que a utilizam. Desta forma, 

podemos afirmar que o espaço público é, por um lado, um espaço 
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definido por um estatuto jurídico igualitário e democrático e, por outro, 

aquele no qual praticamos uma certa atitude e um certo 

comportamento social que o identificam com uma vida pública e 

democrática. (GOMES, 2001, 95,96) 

 Pensando e aceitando esta análise, podemos compreender que noções 

como regras, civilidade, democracia, classificações, usos diferentes, práticas 

sociais, rituais, co-presença, cidadania, transgressões, ordem, são todas 

componentes de uma agenda que pensa o espaço público como categoria 

dentro da geografia. Desta forma, “o espaço torna se um conjunto indissociável 

de formas e praticas sociais: é sob esta perspectiva que a noção de espaço 

público pode-se constituir verdadeiramente em uma categoria analítica para o 

pensamento geográfico”. (GOMES, 2001, p.96). A civilidade, como já foi 

ressaltada, corresponde a um comportamento que dá vida e conteúdo a um 

determinado espaço público, pois consegue agregar uma “cultura pública”, no 

sentido de exprimir certos valores de co-presença, de convivência, entre os 

usuários.  

 Mas que conteúdos podem e/ou são formados no âmbito destes 

espaços? Como as práticas se manifestam para qualificar um logradouro 

público?   

(...) neste terreno de alto valor simbólico [os espaços públicos], 

redefinem se as solidariedades sociais e espaciais, alianças e, por 

outro lado, acirram se as oposições e criam-se novas, definidas pela 

disposição de uma territorialidade que nem sempre figura 

expressamente no terreno da cidade. (GOMES, 2001, p.100) 

A busca por esse conteúdo é de vital importância e justificada pela 

necessidade de encontrar uma coerência entre os objetos físicos e a maneira 

como se estabelecem os comportamentos sociais entre os sujeitos, pois 

pensando assim, estaríamos nos aproximando de uma reflexão geográfica.  

 

1.1 Cidadania como meio para pensar o espaço público. 

  Antes de adentrar na questão do espaço público, faz-se necessário – na 

nossa compreensão – relacionar o debate da cidadania na cidade 

contemporânea ao espaço público. Isso ocorre porque ambos os conceitos 

ganham um papel central no plano urbano atual, já que apresentam 

características que muitas vezes os associam, bem como fazem parte da 
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dinâmica da reprodução da cidade, e ambos são elementos que ajudam a 

reproduzir uma segmentação social cada vez mais forte atualmente.  

  Para entendermos mais especificadamente a relação entre cidadania e 

espaço público, temos que procurar nas raízes os seus significados. A ideia de 

cidadania, neste sentido, remete ao século XVIII, contudo, suas origens 

remetem à Grécia antiga, como afirma Gomes (2006). 

 A cidadania em seus primórdios na Grécia antiga já estabelece um elo 

entre o político e a cidade, já que por forças políticas o espaço público é criado, 

e nessa concepção a cidadania é produzida. Os elementos que vão dar uma 

base de análise de cunho geográfico neste momento de “nascimento” tanto do 

espaço público como da cidadania são: o espaço, a política, a cidade e o 

território. Conjugados, esses quatros elementos formam uma análise 

geográfica da realidade. 

(...) Não uma cidade qualquer, mas uma cidade que se define como 

associação de pessoas unidas por laços formais e hierárquicos; uma 

cidade que dispõe de lugares próprios a essa nova atividade e 

natureza do homem grego, os espaços públicos(...). (GOMES, 2006, 

p. 135)   

   E o fato do cidadão grego estar relacionado com a cidade e seus 

lugares, acaba territorializando os espaços recém construídos segmentando o 

espaço público, impossibilitando o exercício pleno da cidadania: 

[...] ser cidadão é, em certa medida, uma localização na teia das 

relações sociais e simultaneamente uma localização espacial. Nada 

mais significativo do que o fato de polis ser não só o nome dessa 

estrutura espacial, a “cidade”, mas também ao mesmo tempo, um 

feixe de relações sociais formais que origina a palavra “política” 

(GOMES, 2006, p. 134, 135).  

É para tanto que este debate demonstra que as relações de cidadania 

na Grécia antiga se davam basicamente de forma territorial, os espaços 

públicos não eram tão acessíveis como se imaginava, pois criavam e 

reforçavam uma segmentação espacial e social na estrutura da sociedade 

grega e consequentemente nos espaços públicos. Gomes (2006, p.135) reforça 

essa ideia ao afirmar que, “ser cidadão é pertencer a uma determinada porção 

territorial, ou seja, esta é sem dúvida uma classificação espacial”. Diante desta 
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concepção de cidadania, a de pertencer a determinados grupos, o espaço 

reafirma a sua posição de segregação. 

 O espaço está, portanto, intrinsecamente associado à ideia de cidadania 

desde a sua concepção, pois, o espaço é simultaneamente condição e meio 

para o seu exercício. Devido a essa associação, a cidadania encontra desde a 

sua origem algumas contradições, e sua conjuntura, como sua associação com 

o espaço público, gera uma segmentação social e espacial, pelo seu uso, 

apropriação e acesso pela população.  

 Na cidade contemporânea a cidadania, que é também um processo de 

mobilização social, apresenta-se fortemente vinculada com o fato político, com 

o próprio Estado, que cria condições para sua materialização, ou não, ou seja, 

nem sempre as demandas cidadãs são necessariamente produzidas pelo 

Estado. Quando a prática da cidadania não é plenamente ativada, as ideias 

sobre a mesma ficam apenas no discurso, como é comum ser observado hoje 

nas cidades. Aqui comungamos com as contribuições de Gomes, ao destacar 

que o cidadão corresponde a um estatuto derivado de certo contrato social: 

Trata-se, pois, de uma comunidade de direito que se funda na 

delimitação e qualificação formal de um território. O Estado é, pois, a 

única instituição que cria e dispõe de meios para estabelecer e 

outorgar uma verdadeira cidadania.(GOMES, 2006, P. 87). 

 Um desses meios para o estabelecimento da cidadania é o próprio 

espaço público, quando é permitido seu uso irrestrito e organizado. Contudo, 

este último, por se apresentar territorializado, torna-se segmentado. Essa 

segmentação, esse elo entre o espaço público e a condição de territorialização, 

faz parte de uma dinâmica que estabelece uma conexão entre a geografia, a 

cidadania e o espaço público:  

(...) um olhar geográfico sobre o espaço público deve considerar por 

um lado, sua configuração física e, por outro, o tipo de práticas e 

dinâmicas sociais que aí se desenvolvem. Ele passa a ser visto como 

um conjunto indissociável das formas com as práticas sociais 

(GOMES, 2006, p. 172).   

Incluso dentro dessa dinâmica está a prática da cidadania, ajudando na 

segmentação do espaço público e servindo de objeto de estudo para a 

geografia como o próprio Gomes reforça:  
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(...) essa parece ser a única maneira de se estabelecer uma relação 

direta entre a condição de cidadania e o espaço público, ou seja, sua 

configuração física, seus usos e sua vivência efetiva. ( GOMES, 

2006,P. 172). 

              O espaço público tratado a partir desta ideia de segmentação torna-se 

objeto de interesse maior para a geografia. E acreditando nesta noção de que a 

cidadania seja um pacto social, tendo uma relação direta com grupos e 

territórios, sendo formal e devendo assegurar os direitos e deveres de cada 

indivíduo; a cidadania é, ao mesmo tempo, segmentada. E a cidade 

contemporânea ainda apresenta um outro aspecto, o “recuo da cidadania”, que 

se reflete, no uso do espaço público. Inúmeros fatores, como a mudança na 

vida social contemporânea, a apropriação privada de espaços coletivos, a 

redução do que é efetivamente “público”, estão colocados como elementos que 

têm contribuído com esse processo.   

 E tal “recuo” da cidadania reforça mais ainda as contradições na cidade 

contemporânea, fazendo, mais uma vez, aumentar a segmentação social e 

espacial. Até mesmo porque um encolhimento do espaço público pela 

apropriação privada corresponde a um recuo na vivência da cidadania, pois 

ambas estão associadas.  

 

1.2 Ideias que compõem o debate sobre o espaço público 

      Aqui traremos à tona alguns elementos que permeiam a discussão 

acerca do espaço público na cidade contemporânea e, para tanto, utilizaremos 

dois pensadores dessa reflexão no âmbito da geografia no Brasil, Paulo César 

Gomes e Ângelo Serpa. Desse modo, tentaremos abordar seus conceitos e 

suas análises interpretativas do espaço público na conjuntura urbana. Apesar 

de diferentes propostas teóricas e metodológicas, as análises desses dois 

autores não são totalmente excludentes. Pelo contrário, pode-se compreender 

que elas compõem um mosaico que dá sustentação ao debate do espaço 

público na geografia, como, por exemplo, dimensões do político e econômico 

que permearam e desencadearam uma série de outros elementos que dão vida 

a esse debate, como a apropriação tanto pelas classes populares como pelo 

setor privado do espaço público; o espaço público como espetáculo; a sua 
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utilização pelas mais diversas classes sociais; o debate sobre a cidadania no 

tocante a seu acesso e uso.  

Em suas abordagens sobre o referido tema, Gomes (2006) enfoca 

quatro pontos primordiais, inclusive, que são capazes de gerar mais alguns. 

São eles as origens do espaço público; o desafio da geografia em estudar o 

espaço público; um debate sobre as incompreensões do espaço público e a 

cidadania; e por último os contornos do espaço público. 

Como já ressaltamos anteriormente, Gomes (2006) acredita que a 

origem do espaço público remete a dois momentos marcantes da história, ao 

século XVIII, nas reformas urbanas que o Barão Haussmann instituiu em Paris, 

apesar de seu embrião estar na Grécia antiga, durante o regime de Clístenes, 

tendo inclusive, um ponto de vista sobre esse período:  

(...) importa também assinalar que a partir desse momento original 

[Grécia antiga] surge uma nova categoria ou estatuto do espaço, o 

espaço público, lugar dessa nova ordem (GOMES, 2006, p. 133). 

Tal ordem é explicada através do surgimento desta nova categoria de 

análise espacial, pois o espaço público “primitivo” ajuda a fundar as raízes da 

cidadania. 

 Em seu estágio de concepção plena no século XVIII e posterior 

efetivação na cidade contemporânea, o espaço público deixa o espaço com 

uma tessitura mais ampla, mais complexa. Todavia, o urbano não será apenas 

uma continuidade de casas e bairros, fabricam-se novos elos sociais, a cidade 

ganha uma forma e um conteúdo,  

(...) uma mesma cidade contemporânea dispõe de diversas praças, 

nem todas apresentando as mesmas dinâmicas sociais ou mesmo 

conteúdo. A cidade é uma forma necessária a um certo gênero de 

associação humana, e suas mudanças morfológicas são condições 

para que esta associação se transforme. Assim, uma análise 

geográfica do espaço urbano deve ser nutrida da disposição 

locacional dos objetos espaciais confrontados com o comportamento 

social que aí tem lugar. (GOMES, 2006, p. 19-20) 

A ideia de espaço público para Ângelo Serpa (2007) é, antes de tudo, 

um dos elementos centrais da cidade contemporânea. Tal centralidade é 

notória quando analisamos este tipo específico à luz do fator político, 
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econômico, do espetáculo e da apropriação, elementos essenciais do espaço 

público na cidade atualmente.  

Serpa através de seus estudos de caso encontra nos parques públicos, 

praças, áreas de lazer, elementos que materializam a dimensão atual que o 

espaço público tem hoje na cidade, suas transformações, usos, processos ao 

longo do tempo. 

Ao discutir o espaço público enquanto equipamento urbano da cidade 

contemporânea, Serpa (2007) propõe uma união de fatores que vão reproduzir 

uma dinâmica e uma lógica. Ele imagina o espaço público inserido em duas 

dimensões especiais, a dimensão do político e a dimensão do econômico, e 

essas dimensões serão desdobradas em outros elementos para explicar como 

está inserida a lógica do espaço público na cidade hoje. É como se o 

econômico e o político estivessem em uma esfera superior, muitas vezes 

unidos, interligados, e fossem capazes de gerar outras características 

fundamentais para o complemento desta análise, como o acesso, a valorização 

imobiliária, o consumo no/do espaço público, a visibilidade e o espetáculo. 

Todas essas características fundamentais do espaço público são 

geradas a partir dos desdobramentos de ordem econômica e/ou política, e não 

dá para separar totalmente as dimensões de suas características. Todavia, a 

análise em separado pode acarretar consequências para um estudo complexo 

do espaço público. Seria difícil emitir um estudo mais detalhado de uma área 

pública sem considerar suas características de acesso, visibilidade, 

valorização. 

Faremos uma análise das questões políticas e sua relação com o 

espaço público no terceiro capítulo, onde será abordada a relação que alguns 

grupos juninos estabelecem com os gestores municipais em Mossoró. Será 

mostrado então que o Corredor Cultural serve de plataforma, para que 

afinidades eleitorais sejam afirmadas. 

Buscando uma coerência com o debate geográfico, Gomes (2006) nos 

mostra que é necessário estabelecer uma relação entre o espaço geográfico, 

este sendo objeto de estudo da geografia, e o espaço público. Para fazer isso 

de uma maneira “consciente”, precisaríamos atentar para a noção de forma-
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conteúdo1, ideia esta difundida por Milton Santos (2009). Esta leitura do espaço 

público deve considerar no mínimo dois pontos: a configuração física do 

espaço em questão e o tipo de práticas e dinâmicas sociais nele 

desenvolvidas.  

Para dar mais “substância” e fazer o espaço público ganhar em 

densidade teórica, Serpa (2007), introduz uma análise fundamentada desse 

tipo de espaço na geografia, além de já trazer consigo as dimensões do político 

e do econômico, traz à tona mais um elemento importante para a discussão: o 

aspecto simbólico do espaço público.  

Esse campo, o simbólico, ganha força na geografia nesses últimos anos, 

em muitos casos no que se refere aos debates sobre comunidades tradicionais. 

Contudo, o autor utiliza este elemento nas discussões sobre espaços públicos. 

E no que se refere à questão simbólica do espaço público, Serpa (2007: 09) 

conceitua-o como “o espaço simbólico da reprodução de diferentes ideias de 

cultura, da intersubjetividade que relaciona sujeitos e percepções na produção 

e reprodução dos espaços banais e cotidianos”. Vendo por este modo, nota-se 

que alguns elementos vêm à tona para discussão, como as sociabilidades, a 

intersubjetividade, o lado mais cultural deste espaço.  

Ainda no sentido conceitual da noção de espaço público no que se 

refere às dimensões política e econômica, o termo é definido como: 

O espaço público é aqui compreendido como espaço da ação política 

ou, ao menos, da possibilidade da ação política na 

contemporaneidade. Ele é analisado sob a perspectiva crítica de sua 

incorporação como mercadoria para consumo de poucos, dentro da 

lógica da produção e reprodução do sistema capitalista na escala 

mundial. Ou seja, ainda que seja espaço público, poucos se 

beneficiam desse espaço teoricamente comum a todos. (SERPA, 

2007: 09) 

 Partindo desta perspectiva política e econômica, Serpa (2007), 

menciona que esse tipo de espaço é apenas uma “fantasia”, referindo-se ao 

seu acesso muitas vezes restrito à parte da população, mesmo quando deveria 

ser de acesso a todos.  

                                                           
1
  Para uma melhor compreensão da noção a respeito das formas-conteúdos, consultar SANTOS,M. A 

natureza do espaço: Técnica, tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 2009. 
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Tanto Serpa (2007) como Gomes (2006), com construções teóricas 

diferentes, problematizam em seus estudos o caráter político do espaço 

público. E no ponto de vista da análise crítica sobre o mesmo, a geografia tem 

muito a contribuir. Ou seria mais fácil admitir que espaço público é 

democrático? Que tem um valor isonômico para todos? Por isso se torna um 

desafio para a ciência geográfica dar respostas sociais mais eficientes. 

Falar do espaço público sem problematizá-lo enquanto categoria de 

análise do espaço seria no mínimo imprudente para um geógrafo. Uma 

ressalva se faz importante: os atributos de um espaço público são aqueles que 

têm uma relação direta com a vida pública. Podemos configurar três situações 

circunstanciais que podem ser classificadas como “incompreensões” que 

precisam ser comentadas quando o espaço público estiver em análise. São 

elas: 

1. A definição largamente utilizada do que aquilo que não é público é 

privado, não parece ser muito apropriada; 

2. Tomar o espaço público como área juridicamente delimitada, ou seja, 

apelar para o texto legal que regulamenta a existência desses 

espaços, significa inverter os procedimentos; 

3. O espaço público é definido pela qualidade do livre acesso, e esta 

concepção peca pelo fato de não distinguir público de coletivo ou 

comum.  (GOMES, 2006, p. 159, 160) 

 Na primeira “incompreensão”, sabemos que na cidade de hoje alguns 

locais públicos estão sendo apropriados pelo setor privado, existiriam ainda a 

utilização da classificação em coletivos e em comuns. Na segunda, delimitar 

uma área seria no mínimo criar barreiras, obstáculos. Sem falar que os limites 

espaciais do espaço público vão além das suas fronteiras físicas. E na terceira 

todos sabemos que não são todos os espaços públicos que têm livre acesso, 

em Mossoró o Parque da Criança serve de exemplo aplicado a essa 

conjuntura. 

Tais “incompreensões” nos ajudam a montar o “quebra-cabeça” que é o 

espaço público na cidade contemporânea. Às vezes, a sua compreensão é no 

mínimo ambígua, contraditória e oferece inúmeras formas de interpretação. E 

para a população com menos escolaridade, essas “incompreensões” auxiliam 
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no processo de segmentação espacial e social que elas sofrem para usar e ter 

acesso ao que é público.          

Para tratar da questão da acessibilidade do espaço público, 

principalmente os parques públicos, Serpa faz algumas considerações:   

Que qualidades norteiam a apropriação social do espaço público na 

cidade contemporânea? Como explicar a apropriação seletiva e 

diferenciada de espaços, que, em tese seriam – ou deveriam ser – 

acessíveis a todos? (SERPA, 2007: 16). 

As políticas públicas para a cidade, como seu planejamento econômico, 

dimensões maiores do espaço público, vão servir de aporte e sustentáculo 

inicial para algumas indagações. Portanto: 

[os parques públicos] estão sempre subordinados às diretrizes 

políticas e ideológicas. Na cidade contemporânea, o parque público 

de controle social, sobretudo das novas classes médias, destino final 

das políticas públicas, que, em última instância, procuram multiplicar 

o consumo e valorizar o solo urbano nos locais onde são aplicadas. 

(SERPA, 2007: 21). 

É para tanto que existe essa apropriação seletiva e diferenciada de 

espaço no tocante ao espaço público, às políticas públicas, na maioria das 

vezes, destinadas a determinadas classes sociais, impossibilitando, em não 

poucos casos, o acesso a todos. Dentro dessas políticas de planejamento 

urbano existe uma lógica das construções e concepções desses parques 

públicos:  

No mundo ocidental, o lazer e o consumo das novas classes médias 

são os “motores” de complexas transformações urbanas, modificando 

áreas industriais, residenciais e comerciais decadentes, recuperando, 

desenvolvendo novas atividades de comércio e de lazer “festivo”. 

(SERPA, 2007: 21).  

 Ângelo Serpa reafirma que a lógica das construções dos parques 

públicos está totalmente interligada com as dimensões do político e do 

econômico, quando menciona que determinados espaços são requalificados 

para atender a determinadas demandas. Para atender a algumas das 

características fundamentais do espaço público, o espetáculo e a visibilidade, 

que são tão comuns quando se é pensado o Corredor Cultural, 

(...) comprovam também o gosto pelo gigantismo e pelo grande 

espetáculo em matéria de arquitetura e urbanismo. De uma forma 

deliberada, os novos parques públicos se abrem mais para o “mundo 
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urbano exterior” e se inscrevem num contexto geral de “visibilidade” 

completa e espetacular. (SERPA, 2007: 26).   

Nessas áreas urbanas onde são implantados projetos do tipo do 

Corredor Cultural de Mossoró, que têm na visibilidade e no espetáculo 

características marcantes, geralmente estas se tornam pontos de segmentação 

social, pois o apelo político e até mesmo eleitoreiro desses projetos não vai 

beneficiar um público de perfil mais popular. No caso de Mossoró, é constatado 

que é possível incluir muitos grupos, através de manifestações culturais 

realizadas em seu espaço.  

Quando os parques públicos são instalados em determinados bairros, 

fomentando assim um processo de segmentação e exclusão, as diferenças 

socio-espaciais se acentuam. E tais diferenças podem ser capazes de gerar 

um processo de territorialização do espaço. Nesse sentido Serpa, afirma que,  

(...) as práticas urbanas que neles [os parques públicos] inscrevem-se 

em um processo de “territorialização” do espaço. Em verdade, os 

usuários privatizam os espaços públicos através da ereção de 

barreiras simbólicas, por vezes invisíveis, o espaço público 

transforma-se, portanto, em uma justaposição de espaços 

privatizados; ele não é mais partilhado, mas, sobretudo dividido entre 

os diferentes grupos. (SERPA, 2007: 36) 

Assim, neste sentido de territorialização, o espaço encontra-se 

segmentado, pois parece certo que a exclusão vá reinar neste campo, que haja 

uma divisão nítida a olho nu entre pobres e as classes médias e altas. O 

acesso não será mais coletivo, nem muito menos o seu uso ficará limitado e 

controlado simbolicamente, e desta forma acontecerá uma consequência 

socioespacial que cada vez mais toma corpo e forma na cidade 

contemporânea, a ampliação da esfera do privado no espaço público. 

Trabalhando a questão da territorialização2, Gomes (2006) compartilha 

da ideia de que está ocorrendo um recuo do espaço público e, 

consequentemente da cidadania, por conta da “progressão das identidades 

territoriais urbanas”. Territorialização está ligada ao fenômeno de “tribalização” 

de certos grupos urbanos hoje na cidade, como torcidas de times de futebol ou 

os narcotraficantes nas favelas, por exemplo. E isto se dá pelo domínio 

                                                           
2
  Gomes (2006)  trabalha a questão do territorial sob a ótica das progressões territoriais de 

determinados grupos que traduzem sua identidade sobre um discurso da diferença, estabelecendo 
assim conflitos onde as regras que fundam esta identidade têm validade. 
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territorial que é estabelecido em certas áreas, evidenciando, assim, uma 

fragmentação do tecido social da cidade. 

Em mais uma característica fundamental do espaço público, esta de 

ordem econômica, a valorização imobiliária, os espaços públicos, exercem uma 

influência extrema. Quando se revitaliza/requalifica uma área pública, um dos 

objetivos é dar uma nova “vida” a bairros e espaços em “crise”, servindo de 

instrumento de valorização fundiária. Além disso, pode causar uma saída, às 

vezes em massa, da população mais pobre da área privilegiada. Neste sentido, 

Serpa sinaliza,  

[...] os novos parques públicos são elementos de valorização do solo 

urbano que contribuem para um processo de substituição de 

população nas áreas requalificadas. [...] os novos parques parecem 

ter sido concebidos como elementos centrais de operações urbanas 

para provocar voluntariamente uma implacável mecânica de 

substituição de população, funcionando como acelerador das 

mudanças no perfil social dos bairros e cidades “requalificados”. 

(SERPA, 2007: 42) 

 Em muitas pesquisas, inclusive a de Ângelo Serpa (2007), evidencia-se 

que, quando se dá a construção de um espaço público ou a requalificação de 

uma área, a população mais pobre basicamente é expulsa, como aconteceu no 

século XVIII em Paris nas reformas urbanas de Haussmann e no Rio de 

Janeiro de Pereira Passos no começo do século XX. Estes dois casos são 

exemplos clássicos do que aconteceu em várias partes do mundo.  

 A valorização imobiliária nesse sentido acontece no âmbito do espaço 

urbano quando há construções dos espaços públicos, porque o mesmo irá 

servir de instrumento de valorização do solo urbano. Logo, os preços de 

imóveis e terrenos na área sofrerão um acréscimo. Outro problema verificado 

nesse caso envolve o espaço público como “objeto de consumo”, pois a 

dimensão do econômico volta à tona mais uma vez: 

O espaço público se transforma em “objeto de consumo”, pelos 

modismos vendidos pelas administrações locais e por seus parceiros 

empresariais, com o coroamento de estratégias (segregacionistas) de 

requalificação urbana. (SERPA, 2007: 61).  

 Essa valorização imobiliária terá uma lógica bem específica, pois 

beneficiará a reprodução do capital tanto na escala física do próprio espaço 

enquanto mercadoria para consumo da elite, como no seu entorno, pois os 
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agentes imobiliários comemoram o aumento de suas vendas e a maximização 

dos seus lucros. 

 Enquanto o espaço público é concebido na escala dos bairros e a 

dimensão do econômico eco, a dimensão do político não fica isolada. Pelo 

contrário, está interligada somando um conjunto de forças que fazem da 

criação dos parques públicos um dos vetores de suas estratégias conjuntas. 

Até mesmo porque o peso que o discurso político terá para a concepção 

desses espaços públicos é enorme, isso para impor uma ideia de urbanismo 

que, na maioria das vezes, vem de cima para baixo, e a população não é 

consultada. Por isso, cria-se uma “fantasia” em torno dos parques públicos, 

envolvendo os problemas que o discurso oficial não traz: 

[...] para aqueles que se perguntam o que poderia tomar o lugar dos 

parques públicos nessas operações urbanas, estaria inclinado a 

responder que não são os parques públicos o verdadeiro problema, 

mas sim os discursos e as políticas urbanas que estão na origem 

desses projetos. (SERPA, 2007: 62).  

 Tais discursos reforçam as fantasias que são criadas pelos grupos 

políticos quando há a criação de um parque público como área de lazer 

acessível a todos, espaço democrático de efetivação da cidadania, etc.  

(...) os parques públicos sempre representam e expressam valores 

éticos e estéticos que ultrapassem largamente seus limites espaciais. 

Qualquer que seja a época, esses valores estão presentes no 

discurso oficial e nas políticas públicas aplicadas às cidades: 

higienismo, pacifismo, beleza estética. Essa reunião de valores 

reforça a metáfora, ainda hoje pertinente, de que o espaço público é 

um instrumento de integração social e espacial da cidade. (SERPA, 

2007: 42) 

     Os discursos reforçam ainda mais a dimensão política, na medida em 

que os espaços públicos se traduzem por uma demanda política, fazendo, 

desta forma, com que encontremos uma outra característica fundamental do 

espaço público, a questão da “visibilidade”  no mesmo. Nesse quesito, o 

parque público ganha estatuto no tocante à questão do poder, nas funções que 

ele exerce e na implementação das políticas públicas. 

 Alguns parques são criados quase que exclusivamente para alimentar a 

ânsia de grupos políticos pelo poder, tanto em ostentação como em ampliação 

do poder dos mesmos, e, nesse sentido:  
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Os parques públicos sempre cumprem o mesmo papel de 

“emblemas” do poder, mobilizando recursos consideráveis para sua 

concepção e implantação. Eles são vitrines e signos ostentatórios dos 

poderes constituídos, sem os quais não podem existir. (SERPA, 

2007: 71) 

 Isto explica o porquê de um espaço público ser uma tradução de uma 

demanda política, fomentada, claro, pelo discurso. As evidências são tão fortes 

que provam que a visibilidade é um fator importante nesse debate, e que a 

propaganda que os grupos políticos realizam na mídia é fator que movimenta 

cifras altíssimas em termos financeiros. No seio dessa discussão, o próprio 

Serpa (2007: 76) tece um comentário a esse respeito: “a acessibilidade e a 

proximidade são os elementos mais importantes para o público. Isso comprova 

que os aspectos estéticos e históricos do lugar não são as razões principais 

para o seu sucesso”.  

  Enquanto os políticos estão se preocupando com a visibilidade da obra, 

a propaganda, o espetáculo, o “gigantismo” do feito, a população sofre para ter 

acesso de forma mais conveniente.  

 O problema, repetimos, não é o espaço público, mas a forma como o 

projeto foi ou será conduzido. O parque público no geral, confere qualidade 

estética ao ambiente urbano circundante, mas também pode, em determinadas 

situações, limitar seu uso a certas parcelas da população, fazendo-o parecer, 

então, que tem duas faces:  

Ninguém contesta sua presença na cidade e parece politicamente 

incorreto se opor aos projetos de implantação de um parque no 

contexto urbano. Por outro lado, os parques contribuem para a 

valorização do solo urbano, caracterizando intervenções seletivas e, 

por que não dizer, discriminatórias, no contexto da cidade 

contemporânea. (SERPA, 2007: 82).  

 Quando o parque público é concebido no âmbito do contexto urbano, 

mesmo com seus “defeitos de fábrica”, ele é criado com uma ou mais funções, 

de um equipamento urbano com razões diversas como, higienista, pacifista, ou 

até mesmo, puramente pelo seu valor estético. Às vezes cumpre as funções 

acima citadas, ou outras previamente estabelecidas por projeto.  

 Por isso, e através das características de visibilidade, comungamos com 

a ideia de que o espaço público tem faces, por apresentar-se de uma maneira 
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diferente para a população. Dependendo da classe social, o espaço público 

pode servir de “cenário” e “bastidor”, as pessoas podem consumí-lo, ter acesso 

a ele, fazê-lo de ponto para as relações de sociabilidade, como também podem 

servir como meros espectadores, pois seu acesso vai estar limitado por uma 

barreira, às vezes simbólica. Nesse caso: 

Ele [o espaço público] pode servir de cenário e de bastidor. De 

cenário para alguns, porque próximo de bairros mais nobres, de 

bastidor para outros, porque mais distantes das áreas centrais. ( 

SERPA,2007: 90-91) 

Cada vez fica mais nítido nas cidades grandes e nas de médio porte o 

fenômeno dos interesses de grupos políticos locais: a espetacularização das 

políticas públicas urbanas. E esse “espetáculo” em algumas cidades se 

materializa por meio da construção de espaços públicos, principalmente 

parques e amplas áreas com os mais diversos fins, mas em quase todos os 

casos um dos objetivos centrais é justamente colocar em prática o lado 

“festivo” da coisa, transformando esse espetáculo em uma “festa-mercadoria”. 

E o próprio espaço público é a base fixa, material, dessa festa, fazendo desse 

espaço um local para consumo cultural: 

No período contemporâneo, o “consumo cultural” parece ser o novo 

paradigma para o desenvolvimento urbano. As cidades são 

inventadas a partir da reutilização das formas do passado, gerando 

uma urbanidade que se baseia, sobretudo, no consumo e na 

proliferação (desigual) de “equipamentos culturais”. Nasce a cidade 

da “festa-mercadoria” (SERPA, 2007: 107).  

Nesse sentido as cidades passam a planejar as políticas públicas e 

efetivá-las no plano dos espaços públicos, tendo como uma das lógicas 

centrais a questão da cultura, e os espaços que são concebidos no âmbito do 

contexto urbano, por serem basicamente temáticos, revelam em sua área física 

a história, a cultura dos povos que ali viveram. Fazendo dessa lógica um 

espaço destinado ao consumo, em suas mais diferentes escalas. 

Quando as políticas públicas são mal planejadas geralmente a 

população mais pobre paga a conta, no que diz respeito à condição de 

cidadania. Um dos teóricos da geografia que mais tem se empenhado em 

discutir a cidadania à luz do espaço público é Gomes. Ele discute o conceito de 

cidadania desde a formatação das suas concepções, que dizem que a origem 
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do espaço público está associada às raízes da cidadania, até a cidadania na 

cidade contemporânea. 

       A cidadania, na visão de Gomes (2006), tem duas vertentes básicas na 

cidade. A cidadania na Grécia antiga, depois das reformas de Clístenes que 

formulou o embrião do espaço público, cidadania hierarquizada e 

territorializada, pois os espaços eram delimitados por certos grupos, afirmando 

uma classificação espacial.   

       Na perspectiva de que o espaço é simultaneamente condição e meio de 

exercício da cidadania, e que o espaço público poderia “ajudar” no pleno 

exercício da mesma, a cidade contemporânea revela sua face. Tem-se 

observado que a cidadania ganha em complexidade hoje, pois, ao mesmo 

tempo em que ela é bastante referendada por grupos políticos e pelo próprio 

Estado na formulação das políticas públicas, também é notório um “recuo”. 

       E esse recuo se caracteriza por alguns pontos que são chaves: como o 

“recuo” do espaço público pela apropriação privada e simbólica dos espaços 

comuns3; com a progressão das identidades territoriais urbanas; na capacidade 

que o homem encontra hoje de se “esconder” da vida social e coletiva, quando 

opta por morar em condomínios isolados e não por ter contato coletivo com a 

sociedade. (GOMES, 2006). 

     Esse “recuo” também está vinculado com o próprio espaço público, já 

que este seria um aporte físico para a materialização da cidadania, pois com a 

apropriação, muitas vezes indevida, do espaço público, a ideia de cidadão se 

esvazia. As diferentes classes sociais tomam esses espaços comuns, 

estabelecendo em certos casos até um sentimento de pertencimento, esse 

estabelecido de forma estratégica, como é o caso dos grupos que utilizam com 

frequência estes espaços para fins de encontro, reuniões, entre outros. 

Tanto as classes pobres como o setor privado com interesses nesses 

espaços se apropriam das mais diferentes formas possíveis, dificultando o 

acesso, o uso do espaço público, fazendo desses espaços um meio para 

conseguirem viver, como é o caso de flanelinhas e vendedores ambulantes. 

       São exemplos bem claros nesse caso, o crescimento tanto do número 

de estabelecimentos privados, redes de fast food, bares, restaurantes, como do 

                                                           
3
 Gomes (2006) trata como espaços comuns, calçadas, ruas, bairros. 
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crescimento do chamado setor informal da economia (camelôs, guardadores de 

carro, transportadores, prestadores de pequenos serviços, etc.). Apesar de 

serem locais públicos de muita circulação e grande valorização, é estabelecido 

um meio de explorar uma certa atividade sobre uma área. No entanto, uma 

apropriação desses espaços ocorre, e ainda, com algumas consequências:  

[...] os lugares da vida pública, da deambulação, do passeio, do 

espetáculo, da coabitação, da ideia de vida urbana que constituíram 

os grandes projetos urbanísticos do final do século XIX e começo do 

XX, desaparecem, dando lugar a um emaranhado de balcões de 

mercadorias. A dimensão do homem público se estreita, restringindo-

se a um mero passante ou no máximo se limitando a um eventual 

consumidor. (GOMES, 2006: 177-178).  

 E isto pode ser observado na cidade contemporânea, todavia, 

encarecendo a ideia de cidadania, já que, em alguns casos, barreiras 

simbólicas vão servir de empecilhos para o acesso ao que é público. Nesse 

tipo de espaço o “cidadão” pobre vai servir de mero espectador; logo, os mais 

“favorecidos” desfrutam do status de serem consumidores desses espaços. 

Talvez, o status de consumidor e espectador não se encaixem tão bem assim 

no conceito de cidadania, fazendo, portanto, Gomes (2006) acreditar que a 

cidadania esteja sofrendo um retrocesso na cidade contemporânea –  “recuo” 

este fortemente vinculado à apropriação seletiva desses espaços que poderiam 

ser comuns.  

Esses dois autores que serviram de referência nas discussões acima, se 

referem em seus estudos às “grandes” metrópoles. Por exemplo, os estudos de 

Ângelo Serpa (2007), situaram-se Salvador, Paris, São Paulo e Viena, na 

Áustria. Paulo César da Costa Gomes (2006) se refere a Paris, Rio de Janeiro 

e São Paulo. Essas cidades já apresentam todo um histórico de construção de 

espaços públicos, assim como dinâmicas bem próprias e às vezes já 

estabelecidas pela própria população, pois em Mossoró, essas dinâmicas estão 

sendo desenvolvidas. 

Contudo, este trabalho vai priorizar uma cidade média, Mossoró, que 

apresenta uma dinâmica urbana “renovada”, o que tem em nossa opinião, 

evidenciado um debate sobre a concepção do espaço público, pois esse fato 

ocorre com maior intensidade apenas nestas últimas décadas.  
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1.3  Organização espacial da cidade de Mossoró: Outros espaços públicos 

do centro e dinâmicas recentes da economia. 

A dinâmica urbana de Mossoró se coloca cada vez mais como algo a ser 

pensado, pois são inúmeras e visíveis as transformações pela qual a cidade 

vem passando, sobretudo, nas últimas décadas. Uma das expressões mais 

significativas de tais transformações se manifesta na área central, em especial, 

nos espaços públicos que compõem a paisagem urbana dessa parte da cidade, 

a exemplo das praças, teatros, áreas de lazer festivo-cultural, etc. As 

mudanças que esses espaços têm vivenciado nos fazem refletir sobre em que 

medida tais mudanças vêm redefinindo o uso e a concepção de espaço público 

construídos pela sociedade mossoroense.    

Nesse sentido o objetivo deste capítulo é levantar subsídios para discutir 

a cidade de Mossoró, fazendo uma articulação entre as novas dinâmicas 

econômicas e os espaços públicos que estão localizados no centro da cidade. 

Contudo, antes de adentrarmos nas discussões que tratam do uso e da 

concepção de espaço público na cidade, iremos discutir e apresentar, ainda 

que de forma sucinta, a dinâmica urbana que essa cidade tem vivenciado nas 

últimas décadas.  

Mossoró, localizada na região oeste (mapa 1) do estado do Rio Grande 

do Norte, tem um papel importante em nível regional. A concentração de 

serviços de saúde, de educação e sua dinâmica comercial contribuem para a 

direção de fluxos de pessoas para a cidade, a exemplo dos inúmeros 

transportes alternativos que chegam cotidianamente e estacionam nas praças 

da cidade. Tais espaços são utilizados para embarque e desembarque de um 

número elevado de pessoas que vêm das mais diferentes cidades e estados do 

país. A quantidade mais significativa dessas pessoas é oriunda das regiões do 

médio e do alto oeste potiguar, municípios que não dispõem de linhas 

frequentes de ônibus para Mossoró, por isso o transporte alternativo acaba, em 

muitos casos, sendo a única opção. 
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MAPA 1:  Localização de Mossoró no Nordeste e no Rio Grande do Norte. MAPA DE 

Alexsandra Rocha e Gomes Neto, 2012. 

 

Alguns locais são privilegiados por este serviço de transporte, como a 

conhecida Praça da Gazeta (IMAGEM 3), que é o local de embarque de 

passageiros nos transportes alternativos para as regiões oeste do Estado, do 

Vale do Açu e a capital do estado, Natal. A calçada do ACEU ( Associação 

Cultural e Esportiva Universitária) é ponto de viagem para os que fazem o 

percurso para os municípios litorâneos como Tibau; a praça da igreja São 

Vicente que disponibiliza esse tipo de serviço para a cidade de Baraúna e 

municípios do interior do Ceará. A Praça do Mercado (Imagem 4) também está 

incluída nesse contexto, pois, além de ser um ponto de táxi, é um local de 

parada dos ônibus que fazem a linha Natal-Mossoró.    
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IMAGEM 3: Praça da Gazeta. (Fonte: Autor)  

 

 

IMAGEM 4: Praça do Mercado. (Fonte: Autor) 

 

As praças que assumem essa função de embarque e desembarque de 

passageiros, têm uma dinâmica bastante intensa no que se refere à circulação 
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de pessoas, de mercadorias, de trocas comerciais, pois, como são locais de 

“passagem” de inúmeras pessoas por dia, há um reforço diário no seu uso 

motivado pela mobilidade de transeuntes para os locais de viagem. Esta área 

serve como espaços para pessoas que vão viajar muitas delas precisando até 

dormir no local para poderem assegurar seus lugares nos transportes e, dessa 

maneira, esses espaços acabam servindo também de dormitórios. São comuns 

as trocas comerciais nessas praças da cidade. Nelas podemos encontrar à 

venda refeições como sanduíches, café da manhã, almoço, jantar, além de 

outros tipos de produtos disponibilizados para as pessoas que se utilizam 

desse tipo de transporte. Desse modo, esses espaços públicos acabam sendo 

locais bastantes utilizados pela população tanto de Mossoró como de outras 

cidades, e em boa parte o fluxo de pessoas que chega diariamente à cidade 

passa diretamente por estes lugares.    

Historicamente4 essas praças não possuíam essa função de pontos de 

embarque e desembarque de transportes alternativos e, consequentemente, 

nem sempre foram lugares de convergência desses fluxos. Em determinado 

momento histórico, os proprietários dessas vans se “apropriaram” dessas 

praças para estabelecerem seus pontos comerciais, observando que Mossoró 

ia se fortalecendo como centro regional e o fluxo de pessoas aumentaria. Hoje 

muitas cidades do oeste do estado, como Alexandria, Antônio Martins, Lucrécia 

e tantas outras, têm nesse tipo de transporte à única maneira de acesso ao 

transporte para ir e vir a Mossoró. Então, o uso desses espaços pelos 

transportes alternativos5 se tornou quase que vital, visto que o órgão 

competente (Gerência de Trânsito) não destinou um espaço próprio para essa 

prática, como um ponto único. Essas praças são autorizadas pela Gerência de 

Trânsito, para que seja prestado esse tipo de serviço, de modo que são 

diversas praças que recebem essa função do poder público. 

Podemos constatar que as praças que estão localizadas na cidade de 

Mossoró, de um modo geral, têm variadas funções, que vão desde ponto de 

                                                           
4
  No ano de 2008 a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Gerência Executiva do 

Desenvolvimento Territorial e Urbano, com o intuito de organizar o trânsito na cidade decretou que 
alguns espaços seriam destinados a serem pontos de embarque e desembarque de transportes 
alternativos. 
5
 É comum as pessoas que embarcam e desembarcam em Mossoró denominaram estes veículos de 

viagem como sendo “alternativos”. 
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embarque e desembarque de pessoas ao encontro, passando pelas praças 

esportivas, pedagógicas, de lazer e entretenimento, e espaços festivos que 

servem para a realização de eventos das mais variadas natureza. Estes últimos 

iremos discutir de maneira mais detalhada nas próximas páginas. Encontramos 

na cidade uma diversidade de funções quanto ao uso desses espaços, porém, 

essa variedade pode ser percebida apenas na área central, pois a periferia não 

foi contemplada com opções de espaços públicos de distintas naturezas6. 

  Mossoró (mapa 2) tem se sobressaído economicamente na região com 

uma economia crescente em relação às cidades circunvizinhas, além de 

possuir um aparato cultural festivo que incentiva um fluxo maior de pessoas 

que convergem em sua direção em determinados períodos do ano. Tais festas 

ocorrem em espaços públicos da cidade, reforçando, mais uma vez o uso 

desses. Alguns deles foram criados para tal finalidade, a exemplo da Estação 

das Artes (IMAGEM 5), outros foram redefinidos a partir do uso, como as 

praças que são utilizadas como suporte para os transportes alternativos.  

 

 

MAPA 2: Localização do Núcleo Urbano de Mossoró. Mapa de Alexsandra Rocha e Gomes 

Neto, 2012. 

                                                           
6
 Para maiores informações sobre as características e funções da praças em Mossoró consultar Gomes 

Neto, J. Usos e noções dos espaços públicos de Mossoró-RN: O caso do Corredor Cultural, 2009.  
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IMAGEM 5: Estação das Artes Elizeu Ventania. (Fonte: Autor) 

 

Durante a segunda metade do século XX, a partir de uma combinação 

de fatores de ordem econômica, fortaleceu-se um grupo político – os Rosados 

– que aproveitando dos capitais oriundos da produção econômica local criou 

um processo de dominação política, que elegeu Mossoró o lócus de suas 

ações eleitorais, fazendo do poder público local uma área bem articulada de 

manipulação de seus interesses eleitoreiros7.  

  Essa mesma elite burguesa, instalada no poder municipal há mais de 70 

anos quase que ininterruptamente, em conjunto com mais alguns políticos, 

como o grupo comandado por Aluízio Alves, em nível estadual, utilizou durante 

certa época alguns espaços públicos da cidade para fazer seus comícios 

políticos, movimentações essas de grande porte, inclusive elegendo alguns 

espaços para suas manifestações, como a Praça Bento Praxedes conhecida 

como Praça do Codó, o antigo largo do Jumbo, hoje Ginásio de Esportes Pedro 

Ciarline. A Praça do Codó (IMAGEM 6), como é conhecida, foi durante certa 

época do século XX um espaço público que tinha uma relação no mínimo 

“diferenciada” no que diz respeito ao seu uso político.  

                                                           
7
 Para maiores detalhes sobre a atuação política da família Rosado em Mossoró, consultar FELIPE, J. L. A. 

A (re)invenção do lugar. Os Rosados e o país de Mossoró. João Pessoa: Ed. Grafsset, 2001. 
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IMAGEM 6: Praça Bento Praxedes, conhecida como Praça do Codó. (Fonte: Autor, 2009).  

 

Nesse sentido, de diferenciação, foram sendo produzidos alguns mitos 

que a ela, a praça Bento Praxedes, foram atribuídos, pois alguns políticos não 

realizavam suas manifestações eleitorais nesse espaço por considerá-la 

“amaldiçoada”. Essa “maldição” tem como referência a segunda metade do 

século XX. Nesse período alguns políticos locais não usaram a Praça do Codó 

para fins eleitoreiros com medo de perderem suas eleições, já que acreditavam 

que quem fizesse comícios nessa praça não ganharia em virtude do “azar” e 

dos mitos que a praça congregou. Logo, talvez por coincidência ou não, 

durante algum tempo, em especial as décadas de 1960 e 1960, determinados 

grupos políticos que perderam embates eleitorais realizaram manifestações de 

cunho político nessa praça. 

 Esse mito durou até um famoso líder político do Rio Grande do Norte, 

Aluízio Alves, através de um comício, atribuir a sua vitória justamente ao fim da 

maldição da praça e ganhar a eleição. O comício foi realizado na reta final de 

campanha, e com o embate já praticamente liquidado, de acordo com as 

últimas pesquisas de intenção de voto. Tal político usou a Praça do Codó e 



49 
 

durante sua explanação para o público prometeu tirar a “maldição”, porque iria 

ganhar a eleição e o povo veria que ele seria capaz de fazer tal ato. 

 O uso político que determinados grupos fazem de alguns espaços, como 

praças e outros lugares abertos ao público, era maior em um passado não 

muito distante. Essas áreas eram basicamente suportes para as grandes 

movimentações eleitorais da época, fazendo desses espaços locais mais 

utilizados politicamente. Não são mais realizadas movimentações políticas 

como acontecia no passado e seu uso está restrito ao estacionamento de 

alguns veículos automotores durante o dia como evidencia a Imagem 7. Cabe 

aqui acrescentar que a praça do Codó, localizada no centro da cidade, teve sua 

última reforma no início da década de 1980, mas a Prefeitura de Mossoró no 

mês de maio de 2009 conseguiu aprovar um projeto que irá revitalizar esta 

área por completo. A mesma fala em transformar parte da antiga praça em uma 

área verde, com plantas nativas da região e abrigar um estacionamento para 

os veículos que buscam espaço no centro da cidade.  

 

 

IMAGEM 7: Estacionamento de veículos na Praça do Codó. (Fonte: Autor, 2009). 

 

  Outro espaço público que tem se transformado é a Praça do Pax, que, 

após sua reforma, sofreu uma redefinição de seu uso. Está sendo usada por 

alguns frequentadores para passeio, encontros, mas depois que não mais se 

realizou grandes comícios no local, o fluxo de pessoas diminuiu 
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significativamente, na medida em que o seu uso ficou restrito apenas ao 

passeio, já que as últimas reformas deixaram a praça com um aspecto que a 

inviabiliza para exercício de qualquer outra prática. Os elementos que foram 

introduzidos no local, como um número maior de bancos para sentar, fontes de 

água, por exemplo, deixaram o espaço físico do lugar reduzido, como mostra a 

Imagem 8. 

 

 

IMAGEM 8: Última reforma da Praça do Pax. (Fonte: Autor) 

 

 Após uma última reforma a praça do Pax passou a fazer parte da 

campanha de divulgação da cidade de Mossoró nos meios de comunicação, 

aparecendo como praça modelo, por sua arquitetura moderna e fontes 

luminosas de água, inclusive, o referido espaço possui uma vinheta comercial 

de um programa da Rede Globo de Televisão. Queremos aqui justificar a 

centralidade que o espaço público ganha nas últimas gestões, pois servem de 

modelo para a propaganda oficial da Prefeitura, ressaltando assim os 

investimentos que são realizados e tentando automaticamente promover a 

gestão com a visibilidade que estes espaços congregam. 
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Um caso chama muito a atenção na cidade de Mossoró nesses últimos 

tempos e isso diz respeito aos espaços públicos e aos discursos criados pelas 

classes dirigentes. Muitas praças que foram construídas recentemente na 

nossa cidade pelo poder local tiveram suas toponímias associadas aos 

membros das famílias de políticos, em uma clara referência ao controle e 

apropriação simbólica desses espaços, já que podemos encontrar inúmeros 

casos de espaços públicos construídos na cidade que têm na toponímia nomes 

ligados ao grupo político hegemônico na cidade, como a Praça Dix-Sept 

Rosado, o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, entre outros.  

  Durante as décadas de 1980 e 1990 do século passado, com o 

processo de reestruturação econômica do capital que a cidade enfrenta, foi 

iniciada uma fase de terciarização da economia, como as políticas públicas 

estaduais e federais, criaram um novo panorama urbano em Mossoró. 

Fomentando um processo de expansão urbana, com a criação de novos 

bairros, aumento da população urbana, migração mais intensa para Mossoró 

por parte das cidades circunvizinhas. E nesse contexto se fortalecem 

economias como a fruticultura irrigada, a petrolífera e a própria salinicultura, 

anteriormente decadente, bem como os ramos que empresariais que prestam 

serviços8. 

 Parecendo até mesmo um paradoxo, mas é real para esse sistema 

produtivo global, ao mesmo tempo em que a economia da cidade se fortalece e 

se diversifica, surge um novo elemento nesse contexto, uma segregação 

socioespacial que é capaz de fazer nascer no perímetro urbano da cidade um 

processo de favelização mais intenso. E esse processo, que se instala 

basicamente na periferia, é uma das transformações pelas quais a cidade 

passa nesses últimos anos.  

 A produção petrolífera reforçou a renovação e ampliação da já 

emergente economia mossoroense no que tocam os serviços já existentes. 

Houve uma nova produção do espaço local, pois na área em que a Petrobras 

se instalou criaram-se alguns bairros, já que a área era tida como zona rural do 

município, fazendo, dessa maneira, imprimirem-se novas formas e até mesmo 

conteúdos nessa área ( Alto do Sumaré).  

                                                           
8
 Essa discussão é realizada por ROCHA, A. P. B. Expansão urbana de Mossoró (1980-2004). Natal: 

Edufrn, 2005. 
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 O capital investido na cidade não remete apenas ao que a Petrobras 

gasta para manter-se funcionando, pois mensalmente o poder público arrecada 

royalties para financiar obras de infraestrutura e eventos festivos, eventos 

esses realizados em espaços públicos centrais na cidade. Além de trazer 

consigo a Petrobras, uma série de empresas fornecem serviços terceirizados e, 

à cidade, uma importante fonte de renda e empregos.  

 O papel da Petrobras na cidade pode ser percebido de diversas formas, 

inclusive nas parcerias estabelecidas no processo de construção de alguns 

espaços públicos no que se refere a essas obras estruturantes para a cidade, 

como é o caso do teatro Dix-Huit Rosado que é um exemplo, construído em 

parceria com o poder público municipal. 

 O que chama muito a atenção para o que vem acontecendo na cidade 

nesses últimos anos se refere à realização de festas e espetáculos teatrais ou 

festas-espetáculos que vêm ocorrendo nos espaços públicos da cidade. 

Historicamente, nem sempre esses espaços públicos foram espaços de festas. 

Eles serviriam a outras funções, mesmo que públicas. A Estação das Artes é 

um exemplo desse processo, pois, antes de se tornar espaço de festas, a 

mesma servia como estação de trem na cidade, tendo o papel de transferir e 

acolher determinados fluxos de pessoas e mercadorias. No entanto, mesmo 

depois de desativada a linha de trem, esse espaço ficou durante muito tempo 

como uma área sem qualquer utilização, para em seguida ser transformado em 

um equipamento cultural para a cidade. A igreja de São Vicente, bem como sua 

praça e seu adro, tinha também outra função. O adro servia de entrada para a 

igreja e no período junino de palco para a realização de espetáculos teatrais. 

Já a praça ao lado, além de servir como ponto de transportes alternativos, 

serve de suporte técnico para a realização dos espetáculos em época de São 

João. 

 Mesmo com o uso desses espaços para a realização das festas-

espetáculos, observamos, principalmente nestes últimos cinco anos, que a 

Estação das Artes passa a ser utilizada para a realização de outros eventos, 

feitos em parceira entre a iniciativa privada e a pública.9 

                                                           
9
 Durante os dias da semana, algumas pessoas utilizam-na para a realização de caminhadas, em outras 

oportunidades são realizadas feiras comerciais, nos fins de semana ela é praticamente abandonada, ou 
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IMAGEM 9: Área onde são realizadas as festas e os eventos na Estação das Artes. (Fonte: 

Autor) 

 

 

MAPA 3: Estação das Artes. Adaptada do Google Earth por Gomes Neto, 2013. 

                                                                                                                                                                          
seja,  não serve de local para movimentações artístico-cultural, mesmo tendo sido concebida para esse 
propósito. 



54 
 

Essas festas que vêm ocorrendo nos espaços públicos da cidade de 

Mossoró mudaram muito com o tempo, tendo a função de serem importantes 

redefinidores espaciais, isso no que se refere a sua importância e ao seu 

período de realização, pois ultrapassa os limites do entretenimento e chega a 

ter conotações políticas, aliadas a um processo mercadológico de 

diferenciação no mercado regional de cidades.  

Nesta cidade [Mossoró], nos últimos dez anos, as festas vêm 

ocupando uma centralidade, tanto espacial como temporal, a exemplo 

dos festejos de São João que ocupam todo mês de junho e ainda do 

espetáculo Auto da Liberdade que ocorre no mês de setembro. 

Através destas duas festas, a cidade tem buscado demarcar suas 

diferenças no mercado regional de cidades. Para tanto, há uma 

mobilização de investimentos em torno das mesmas. (BEZERRA, 

2007: 70) 

 Essas festas basicamente se tornaram parte do calendário oficial da 

prefeitura de Mossoró, mobilizando muitos investimentos e servindo para 

divulgar a cidade nacionalmente. Dessa forma, imaginamos que legitimam o 

poder das classes dirigentes. Elas apresentam um caráter redefinidor do 

espaço urbano e a elas cabem alguns papéis, com elementos e características 

próprias congregando um sentido identitário.  

 Encontra-se na tradição e no espetáculo dois dos seus elementos 

principais, e, nesse ínterim, a questão da identidade é realçada para reforçar 

um discurso que o poder municipal tenta construir; discurso esse fomentado 

nos ideais de coragem e liberdade que essas duas festas tentam transmitir. 

Como veremos a seguir:  

Essas duas festas [ São João e Auto da Liberdade],  embora 

possuam características diferenciadas, convergem para um ponto em 

comum, que é a conformação de elementos identitários à cidade. 

Nesse sentido, a festa de São João, com suas imagens e símbolos 

configurados nas quadrilhas, no forró, nas comidas típicas, atualiza a 

ideia de tradição construída em torno das festas juninas no nordeste, 

reforçando assim o sentimento de pertencimento à região. Ao mesmo 

tempo, uma teatralização que ocorre durante o espetáculo Auto da 

Liberdade (re)atualiza fatos e sujeitos históricos que compuseram a 

história de Mossoró. Por meio desses fatos os referenciais de 

coragem e liberdade são destacados e impressos como aqueles da 

cidade. Essas duas festas conseguem estabelecer um 
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entrelaçamento entre as escalas identitárias local e regional 

(BEZERRA, 2007: 70). 

 Essas festas, durante o seu período de realização, ajudam na 

organização espacial da área central da cidade, pois Mossoró, bem como 

outras cidades que também estejam inseridas nesse contexto, encontram uma 

forma de reproduzir os seus investimentos, utilizando-se da cultura como meio 

para isso. Atualmente a cidade se inscreve em uma modalidade recente para o 

Nordeste em termos de economia, o “mercado cultural”, pois elementos 

culturais como as festas perpassam por um momento de venda e, hoje, elas se 

tornaram produtos atrativos. Essa mercantilização da cultura faz com que 

Mossoró obtenha resultados significativos no mercado de cidades em nível 

regional, pois os dados da prefeitura sinalizam para um incremento em termos 

de turismo e negócios quando da realização destes eventos. Números 

divulgados pelos jornais da cidade destacam que no período de realização das 

festas, mais de um milhão de pessoas passam pelo local. 

 Nesse sentido, a apropriação da cultura para termos mercadológicos, 

abre também outra vertente, o lado político, uma vez que, para legitimar o 

discurso político do grupo oligárquico local e construir seus referenciais a partir 

de projetos urbanísticos, esse grupo imprime por toda a cidade marcas que 

fazem menção ao que se propaga nas festas, os termos de coragem e 

liberdade são exaltados de muitas maneiras: 

Os conjuntos habitacionais que foram gradativamente transformados 

em bairros, a exemplo dos conjuntos habitacionais Liberdade (I, II, 

III), Abolição (I, II, III, IV), a Praça da Redenção e da Independência, 

localizada no centro de Mossoró, também compõem este conjunto 

arquitetônico que expressa esta ideia de liberdade (BEZERRA, 2007: 

88). 

 Esse fator político se faz importante nessa conjuntura, pois, a partir 

dessas festas, bem como das marcas deixadas (através dos bairros) por elas 

por boa parte da cidade e de seu poderio econômico, esta oligarquia consegue 

se perpetuar no poder. As festas, então, têm um papel importante no que diz 

respeito aos processos que organizam as ruas e o trânsito na cidade, visto que, 

o poder público ao realizá-las, em determinados períodos do ano, se apropriam 

de alguns espaços públicos do centro da cidade, como a Estação das Artes 
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Elizeu Ventania e a Praça de Eventos, além das ruas que estão no seu 

entorno, como a Avenida Rio Branco.  

 O “Mossoró Cidade Junina”, nome do evento no mês de junho que 

celebra o São João na cidade, é a festa principal do município, uma vez que é 

nela que se concentram os maiores investimentos da prefeitura. Essa festa 

percorre todo o mês de junho, e a ela é dada uma atenção especial:  

[...] é possível lembrar a Mossoró Cidade Junina, festa que ocupa 

toda área central da cidade que, nesse período, se (re)veste de 

balões coloridos que enfeitam as ruas, praças e pontes. Durante esta 

festa, a Estação das Artes, antiga estação de trem de Mossoró, se 

transforma em cidade cenográfica e as fachadas dos bares são 

revestidas de cores e formas que lembram a Mossoró do início do 

século (BEZERRA, 2007: 82).  

 A organização e o investimento nos espaços públicos são tão 

significativos que a antiga estação de trem da cidade foi transformada em 

“Estação das Artes” para abrigar as atrações musicais da festa. É nesse local 

que há uma apropriação das mais diferentes formas do espaço público na 

cidade, pois ruas são interditadas, o espaço da Estação das Artes fica ocupado 

exclusivamente com o evento e muitos guardadores de carro ou “flanelinhas”, 

aproveitando-se do evento, se apoderam de determinados locais, inclusive 

cobrando taxas para estacionamento de veículos. 

 As festas na cidade, então, têm uma relação muito especial com os 

espaços públicos, já que neles são realizadas as mais importantes festividades 

do município, e em outro aspecto, o da apropriação, esse é fundamental para 

entendermos como funciona a dinâmica de uso nos espaços públicos de 

Mossoró. A apropriação passa diretamente pelas instâncias de poderes legais, 

como a interdição das ruas e ocupação da Estação das Artes, indo até uma 

apropriação digamos, informal. Porém, esta última apresenta traços muito 

fortes de dominação e que, ao que parece, se perpetuará ao longo dos anos, já 

que providências não são tomadas no sentido de coibir a prática.  Isso se 

instala numa lógica de pensar a cidade, que envolve um “planejamento 

estratégico” e que se aplica desta forma:  

[...] na reabilitação ou na recuperação de ambientes históricos, na 

construção de equipamentos culturais marcantes, no cuidadoso 
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desenho de espaços públicos e na organização dos eventos festivos. 

(BEZERRA (2007: 86) 

 Em outras áreas da cidade, os investimentos nos espaços públicos não 

são estendidos para a periferia, no entanto, ainda assim, dá para se notar uma 

expansão da cidade no seu sentido norte, já que nessa mesma área o plano 

diretor da cidade orienta que seja implantado o seu distrito industrial. Portanto, 

uma série de empresas e indústrias, inclusive, multinacionais estão se alojando 

nessa área, fazendo com que sejam redirecionados investimentos produtivos 

da cidade para aquele local, bem como algumas habitações residenciais. 

Nessa área, especificadamente, ainda não foi construído nenhum espaço 

público significativo. 

 No sentido oeste, a cidade tem apresentado nos últimos anos um 

redirecionamento de fluxos de pessoas e de consumo, pois foi instalado na 

área o primeiro Shopping Center da cidade, assim como a sede de uma 

importante universidade privada, a Universidade Potiguar, além de uma rede 

de supermercados. Essa área sofre sérios impactos socioespaciais, pois com a 

valorização imobiliária, uma série de investimentos estão sendo alocados a 

construção de condomínios de luxo, de alto poder aquisitivo. Isto, então, está 

gerando uma área de uma paisagem urbana segregada, visto que, ao mesmo 

tempo em que enxergamos uma área privilegiada pelo capital na zona leste da 

cidade, nessa mesma zona encontram-se bolsões de miséria. E ainda, as 

classes pobres que viviam na região estão sendo praticamente expulsas do 

local, expandindo a malha urbana de Mossoró no sentido noroeste, e esta 

expansão vem acontecendo de maneira desordenada.  

 Nos bairros, como o Nova Betânia, o Costa e Silva e o Inocoop, é notório 

que o processo de verticalização se tornou mais intenso, motivado pelo número 

crescente de construtoras e empresas de engenharia civil. Isto, aliado o poder 

aquisitivo cada vez maior das classes médias, torna o processo mais intenso a 

partir do final da década de 1990 do século passado. Esse processo vem 

mudando a forma da cidade, pois, até bem pouco tempo atrás, era difícil 

enxergar construções de prédios e condomínios com pavimentos superiores na 

cidade e nos bairros citados. 

 Entendo que, impera na cidade a noção pelos que fazem a 

administração municipal, de que se faz necessário construir na cidade espaços 
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públicos para que a população tenha opções de lazer e entretenimento durante 

o dia. Esses espaços estão ganhando uma conotação cada vez mais forte em 

Mossoró, pois, durante esses últimos dez anos, a prefeitura deixou de construir 

apenas praças para o passeio e começou a construir espaços públicos com 

outras finalidades, como, por exemplo, praças esportivas, culturais e 

pedagógicas. 

  Esses espaços estão sendo construídos em algumas áreas da cidade, 

como a parte central, que é o local privilegiado do município. Mas, nos bairros 

periféricos, algumas praças, muitas delas esportivas, estão sendo esquecida 

pelos gestores. Esses espaços fazem parte da dinâmica da reprodução da 

cidade nesses últimos anos e eles são importantes para analisar a estrutura 

urbana de Mossoró.  

Ações políticas realizadas por meio da prefeitura da cidade, 

materializadas em um planejamento urbano, com caráter estratégico, 

produziram um conjunto de praças que deram vida a um complexo de espaços 

públicos conhecido como “Corredor Cultural”. Essas ações refletiram o 

pensamento do atual grupo político para planejar Mossoró com o intuito de 

“vender” a cidade no mercado regional, tendo como elemento de destaque o 

empreendimento citado. 

Se levarmos em conta que a cidade não dispõe de “atrativos naturais” 

como praias, serras ou outras paisagens de “cartões postais”, entende-se que 

a edificação deste projeto por parte dos gestores municipais tem como um dos 

objetivos a construção de uma imagem que agregue valor à cidade. 

Constata-se ainda um local com uma dinâmica econômica voltada para 

gerar receitas, seja para o comércio dos empreendedores que se instalaram 

nas praças, seja para a prefeitura com a arrecadação de impostos. Todavia 

uma série de empreendimentos comerciais foram lotados no complexo, desde 

restaurantes, fast foods, bares, empresas terceirizadas para gerenciar o local, 

entre outros. 

Existe ainda a utilização por parte dos usuários nestes espaços, e o uso 

é voltado para o encontro, o lazer, o entretenimento, a prática de esportes, 

passeios, entre outros. Mais adiante discutiremos essas práticas no Corredor 

Cultural para compreender melhor como se manifestam as relações sociais no 

lugar.  
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 Diante do exposto, como pensar a lógica de concepção de um 

equipamento urbano de tamanha proporção em uma cidade de porte médio? 

Que elementos seriam acrescentados a esta discussão?  Qual o sentido da 

revitalização de uma extensa área no centro da cidade?   

 Foram realizadas transformações urbanas no centro da cidade, em 

especial na avenida Rio Branco que deram um novo sentido a este espaço, 

pois em décadas passadas esse lugar tinha a função de embarque e 

desembarque de passageiros, já que era uma estação ferroviária. A partir dos 

anos 2000 vamos observar, com a edificação do Corredor Cultural, uma nova 

dinâmica inserida, e esta dinâmica está pautada na projeção mercadológica da 

cidade e nos mais diversos usos por parte dos usuários e gestores públicos. 

No plano da funcionalidade, constata-se que este espaço possui uma 

dupla finalidade. Primeiro, tem a função urbana que todo espaço público reúne 

como local do encontro, do passeio, do lazer, da vida urbana. Mas, por outro, 

congrega elementos de um discurso político que é trabalhado para manter uma 

oligarquia no poder. Podemos perceber que inúmeros espaços encontrados 

nas mais diversas praças fazem alusão, por meio de sua toponímia, ou de 

monumentos, ao grupo que controla a cidade, no caso os Rosados.  

 

CAPÍTULO 2: CENÁRIOS DO CORREDOR CULTURAL DE MOSSORÓ-RN 

Cenário é um conceito que será utilizado como instrumento de análise 

para criar um conjunto de ideias sobre o Corredor Cultural. Optamos por ele 

por imaginar que esclarece e que explica a ação conjunta entre as práticas 

sociais e a morfologia do espaço público. 

 O Corredor é um cenário da vida pública justamente por ser um lugar 

onde é observada a celebração da vida urbana aliada a uma linguagem que 

identifica um tipo de urbanidade. 

As praças materializam a maioria das funções, e, além de concentrarem 

significações para seus usuários, atraem o público de diversas formas, além de 

situar a cidade como um “cartão postal”. 

Por que o Corredor Cultural identifica um tipo de urbanidade particular e 

é o local da vida pública mossoroense? Ocorre uma cenarização, ou seja, uma 

ação dramática por parte dos mais diversos sujeitos que nele atua como 
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catalogamos em nossa pesquisa: esportistas, casais de namorados, emos, 

punks, turistas, crianças, flanelinhas, empresários. E essa ação representa um 

conteúdo peculiar para a cidade. 

 Como explicar a interação das pessoas com as praças? A ideia de 

“cenário” nos auxilia a responder a questão.  A interação entre a ação social e 

a morfologia qualifica o espaço, pois são criados contextos diferentes, a prática 

ganha um lugar, no nosso caso o espaço público. Pensamos da seguinte forma 

a esse respeito: “a organização ou os comportamentos dos usuários em uma 

praça são interpretados de maneiras diferentes nos mais diversos locais de um 

logradouro público”. 

 Para dialogarmos de maneira mais efetiva com a noção de cenário 

dividiremos este capítulo em duas partes. Na primeira mostraremos as 

propriedades do espaço público, tudo aquilo que compõe a “cena pública”, ou 

seja, a ordem, a co-presença e a visibilidade. Na segunda parte, explicaremos 

os componentes do espaço público, no caso, a morfologia das praças, os 

comportamentos e significados.  

 Esclarecemos de antemão que essa divisão é apenas uma forma 

didática de expor a nossa ideia sobre o conceito de cenário e sua relação com 

o espaço público, pois entendemos que as propriedades são complementares 

dos componentes.  

 

2.1 Propriedades do espaço público: Ordem, co-presença e visibilidade. 

 O Corredor Cultural pode servir de representação da vida urbana 

mossoroense por representar uma centralidade social, em que sua simples 

presença manifesta um existir socialmente, devido ao fato de ser um lugar de 

reconhecimento, principalmente pela diferença. 

   A cena pública, que aqui será entendida como um ordenamento que 

rege a presença no momento do visível, é composta de três propriedades: a 

ordem, a co-presença e a visibilidade. A discussão conjunta dessas 

propriedades representará um cenário, que será descrito tendo como base a 

observação, as conversas e entrevistas com os usuários. 

 A ordem pode ser percebida pela qualificação que ela repassa ao 

espaço, no sentido da lei, ou seja, há um espaço regulamentado, com regras, 

que pode ser interpretado pela civilidade. Podemos ou não transgredir essas 
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normas. E as transgressões simbolizam algo representativo, pois são inúmeras 

e serão apresentadas mais adiante. 

 É entendida a co-presença como a atuação de pessoas diferentes em 

um mesmo espaço com o mínimo de respeito, pois os espaços públicos, devido 

ao seu caráter político, são o campo do conflito. Ou seja, o lugar de opiniões 

diferentes e direitos individuais, e isso pode gerar tensões, encontros, 

transgressões, prazeres. 

 Trataremos a visibilidade como aquilo que se vê e que se mostra, a 

publicidade, a maneira como os sujeitos se apresentam em público, e 

mostraremos uma dimensão da percepção do visual. 

 Podemos perceber em relação ao espaço que é normado alguns 

princípios interessantes. Existe um sistema de vigilância em todas as praças –  

sistema esse que é terceirizado e que em certas ocasiões funciona muito bem, 

cumprindo o seu papel de manter a ordem e evitar depredações. Há visitas 

constantes das polícias militar e civil, principalmente nas Praças dos Esportes e 

de Convivência.  

 No Parque da Criança, na Praça de Convivência e na Praça dos 

Esportes é notório por parte dos usuários um respeito aos espaços individuais. 

Na Praça dos Esportes cada atleta e suas respectivas modalidades possuem 

suas quadras próprias, fazendo com que os mais diferentes esportes e públicos 

tenham seus locais para a sua respectiva prática desportiva e poucos são os 

relatos de usuários com reclamações sobre os outros praticantes.  

 No caso da Praça dos Esportes, várias quadras esportivas, cada uma 

com uma delimitação própria, tornou-se mais fácil aos usuários desfrutarem 

dos espaços com os quais mais se identificam. Por exemplo: na quadra de 

basquete os atletas praticam só este esporte; na quadra de tênis os usuários 

jogam apenas tênis, e assim por diante. Tudo isso é regulamentado pelo uso 

cotidiano, é praticamente assinalado entre os usuários um pacto informal, nada 

oficial ou documentado. 
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MAPA 4: Praça dos Esportes e Arena Deodete Dias. Adaptada do Google Earth por Gomes 

Neto 2013. 

 No Parque da Criança as filas são sempre respeitadas, e nas entrevistas 

com os pais de algumas delas pudemos perceber que este respeito às filas é 

uma forma de educar, de dar exemplo positivo para os filhos, afinal, eles estão 

ali presentes se divertindo, e o direito do outro deve e merece ser respeitado, 

como foi mencionado em uma entrevista por Maria Helena de Lima: “os nossos 

filhos estão aqui para se divertir, mas também para aprender, quando respeito 

a ordem de chegada e pego a fila, meu filho aprende bons valores”.  
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IMAGEM 10: Fila para comprar os ingressos e passaportes. FOTO: GOMES NETO 2012. 

 É muito comum a cordialidade por parte dos frequentadores deste 

parque, e acreditamos que este fato se torna comum pela presença dos pais 

com os filhos, que estão neste espaço para se divertir, bem como para aplicar 

um código de civilidade, que sempre é válido em se tratando de espaço 

público. Afinal, estando em um espaço coletivo, as individualidades merecem 

ser respeitadas para existir uma convivência, mesmo sabendo que em 

determinadas situações isso não é a norma, que para Gomes (2001) a 

civilidade, “é uma arte”, e, por isso, difícil de ser exercitada. 

 Na Praça de Convivência, os limites e trajetos, na maior parte dos casos, 

são respeitados, pois os espaços reservados à circulação são resguardados 

aos transeuntes, e os locais reservados aos bares, restaurantes e fast foods 

são ocupados por cadeiras, mesas e os garçons que circulam por entre estas.  

 É fato, e podemos afirmar seguramente essa relação, que a ordem e a 

civilidade geralmente predominam na maioria das praças, porém, cabe 

destacar que transgressões coexistem neste mesmo espaço, desde as 

mínimas, como vamos destacar, até as maiores, por parte dos gestores 

públicos e privados e usuários. 
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MAPA 5: Praça de Eventos, Parque da Criança e Praça dos Skates. Adaptada do Google 

Earth por Gomes Neto, 2013. 

 Devido ao fato de transgressões terem sido praticadas nas mais 

diversas praças, resolvemos criar uma classificação simples, para fins 

didáticos, sem um grande rigor metodológico, apenas para melhor explicar a 

ocorrência da desordem. Formulamos assim parâmetros de transgressões 

menores e maiores. Uma ressalva se faz importante: não estamos querendo 

aumentar ou diminuir as consequências dessas ofensas à esfera pública, 

somos cientes de que nada justifica a ocorrência de nenhum dano ao 

patrimônio público; estamos apenas criando uma classificação para fins 

meramente explicativos. 

  Foram catalogadas na forma de transgressões menores: pichamento de 

paredes; danos às calçadas; quebra de patrimônio público (lixeiras, telas de 

proteção), deposição de lixo em áreas inadequadas. 

 Em relação ao pichamento de paredes, pudemos constatar que se 

trataram meramente de dois casos em particular: a demarcação de territórios e 

o vandalismo. No primeiro caso, registramos a presença massiva de uma das 

torcidas organizadas de uma equipe de futebol local: o Baraúnas. Devido a um 

número significativo de torcedores utilizarem esses espaços de visibilidade, os 
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mesmos acabaram depredando o erário público e mostrando que neste local 

eles são maioria e faz questão de publicizar isso. Pudemos constatar isso 

através de uma conversa informal – pois não tivemos autorização para divulgar 

o nome –  que tivemos com um usuário do local, que falou:  

“A nossa torcida (Baraúnas) é maior nos bairros que ficam ao lado 

(Doze Anos, Bom Jardim), então temos que controlar este pedaço e 

mostrar para os otários (torcedores do Potiguar) quem chegou 

primeiro. Riscamos as paredes para eles verem que somos nós quem 

dominamos o pedaço. Podemos até aceitar que eles utilizem as 

quadras, desde que respeitem a nossa torcida”. (L. A.) 

 É notória a menção ao fato de querer controlar a área, porém, notamos 

que o conflito entre as torcidas nos espaços é um fato isolado, visto que 

aconteceu poucas vezes, como no ano de 2009 e 2010, quando, na realização 

de partidas válidas pelo campeonato estadual de futebol, as duas torcidas da 

cidade encontraram-se nas imediações. Já a pichação é um fato evidente e 

torna-se visível em muitos espaços do Corredor. 

 

 

IMAGEM 11: Lixeira depredada por atos de vandalidade. FOTO: GOMES NETO 2012. 
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IMAGEM 12: Placa de informações da Praça de Esportes. Essas letras significam “Fúria Jovem 

Baraúnas – Boa Vista”. FOTO: GOMES NETO, 2012. 

 A deposição do lixo em locais inadequados ocorre porque há lixeiras 

quebradas e muitas vezes por falta de educação. No seu livro A Condição 

Urbana, Gomes (2006) afirma que nas praias cariocas o simples ato de jogar 

lixo, os restos na praia, representa uma afirmação de hierarquia, a manutenção 

de um status, pois os que jogam o lixo sabem que alguém geralmente de 

classe social inferior vai coletar. Em Mossoró, esse pensamento não foi 

evidenciado nas conversas que tivemos com os frequentadores. Bastante 

comum, no entanto é a incidência das transgressões aos códigos de conduta, 

como incivilidades e pichações. 
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IMAGEM 13: Lixo depositado em locais inadequados. FOTO: GOMES NETO. 2012. 

 Verificamos a incidência de transgressões, classificadas como maiores, 

nos seguintes casos: conflito físico entre flanelinhas; utilização para fins 

pessoais de locais públicos por parte dos flanelinhas (quando apropriam-se de 

local para comercializar o estacionamento); uso de drogas ilícitas nas 

dependências das praças; venda de espaços privilegiados e reservados como 

camarotes para shows na Estação das Artes durante o período de festas 

municipais, como o São João e o Auto da Liberdade. 

 Outras maneiras que poderiam facilmente ser enquadradas como formas 

de transgressões advém de alguns questionamentos: Será que as festas 

realizadas no Corredor Cultural não servem de “trampolim” político para os 

gestores municipais, pois este local serve como espaço de manipulação da 

opinião pública? Será que esta manipulação não é uma “grande transgressão”? 

Se um espaço público representa uma centralidade social promovida 

pelo encontro “dos diferentes”, se é preciso estar no espaço para existir 

socialmente, temos minimamente conjugadas duas importantes propriedades: 

a co-presença e a visibilidade. A co-presença representada pela coexistência 
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dos sujeitos e a visibilidade representada pela publicidade. A primeira explica o 

senso de coletividade – que nem sempre é respeitado – de simultaneidade, e a 

segunda, o “espelho”, ou seja, o ver e ser visto. 

Para elaborar o texto que se segue conversei com alguns usuários do 

Corredor individualmente e em grupos para encontrar algum padrão espacial 

nas suas falas, ou seja, algo importante que mereça destaque. Observamos 

como as mais variadas pessoas “se mostram” em público, suas estratégias de 

uso dos espaços. Assim, procuramos entender como um grupo “enxerga” o 

outro. 

Falar de co-presença é também, em algum sentido, falar de visibilidade, 

pois para estar presente em um espaço, necessariamente o sujeito está 

publicizando-se, no sentido de expor a sua imagem. Estas duas categorias, no 

estudo sobre espaços públicos, são necessariamente, indissociáveis.  

Imaginar uma equidade entre os diferentes, uma pluralidade no seio dos 

espaços, seria duas formas de agregar qualidade a um espaço público. No 

sentido de produzir um espaço que seja acessível à população, decidimos 

explicar como os grupos e usuários que frequentam o Corredor pensam uns 

sobre os “outros”. A nossa estratégia foi conversar com essas “tribos” e com os 

usuários individualmente. Partimos das perguntas: “como um grupo veria o 

outro?”; “que qualidades atribuem sobre eles próprios?”.  

Em relação à visibilidade, pudemos observar que o “ver e ser visto” é um 

jogo permanente, no sentido de que ocorre a todo momento nas praças, pois 

um espaço dessa qualidade não é o lugar do anonimato. Pelo contrário, é o 

lugar onde é reduzida a “possibilidade de intimidade, (...) o veículo capaz de 

criar condições para uma coabitação, um encontro com a alteridade 

diferenciadora” (GOMES, 2012, p. 28).  

Pensando que o espaço público é local da menor intimidade possível, ou 

seja, que as pessoas geralmente em um espaço público se mostram, 

descobrimos que no Corredor Cultural o “efeito espelho” pode ser explicado 

com as seguintes características: o modo de se vestir, a aparência física, a 

questão social. 

Antes de começar a falar da coabitação, é necessário fazer uma 

ressalva para o melhor entendimento do que iremos explicar. Foram 

encontradas nas mais diferentes praças pesquisadas relações sociais que são, 
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em alguns casos, efêmeras, no sentido de ocorrer alguns conflitos em um dia, 

em outros não, isto é, de práticas que são bastante amistosas, harmoniosas 

em um momento, em outros, conflitivas. Pensando em espaços públicos, isso é 

bastante normal e até casual, pois este é um espaço por natureza do diálogo, 

da comunicação, da liberdade e até mesmo da tensão. Portanto, temos a 

possibilidade de explicar o lugar da constante metamorfose, da transformação, 

por ser formado de dinâmicas sociais bastante intensas, e é essa multiplicidade 

de formas e relações que dá vida à cena urbana, tão bem situada em uma 

praça ou parque.  

No quesito co-presença percebemos que a difícil arte da convivência 

harmoniosa entre diferentes pode ser explicada de muitas maneiras, pois 

encontramos uma coexistência pacífica, amistosa em certas áreas e em outras 

uma coabitação conflitiva.  

Nas nossas conversas informais durante as visitas diárias, na Praça dos 

Esportes catalogamos alguns pontos. A questão social, por exemplo, não 

interessa, pois o importante é a prática da atividade física. São quatro quadras 

(basquete, tênis, futsal e vôlei) e um espaço para cooper e caminhadas. A 

maneira de vestir-se é muito importante, devido à existência de um consenso 

de que para a prática esportiva é necessário utilizar as roupas adequadas. O 

principal objetivo dos encontros neste local é poder usufruir de uma vida 

saudável, poder manter a forma física. A aparência física, no sentido de estar 

em forma, ou seja, no peso ideal, com a musculatura definida esportivamente, 

é muito levada em consideração. 

 Notamos que este é um espaço, por excelência, da multiplicidade. É 

comum ver pessoas dos mais diferentes bairros, das mais diferentes classes 

sociais, das mais diferentes orientações sexuais, utilizando espaços 

específicos e estabelecendo limites nos espaços das quadras. Os “conflitos”, 

se é que podemos falar assim, geralmente são “saudáveis”, pois a tensão é 

guiada pela competição, para ver quem vencerá a partida, quem se esforça 

mais pela sua equipe para sair vitorioso, etc. Os jogos são muito disputados 

entre as equipes, mas, no fim, todos se confraternizam, pois o objetivo principal 

é a prática da atividade esportiva. 

É impressionante como existe um respeito por parte dos desportistas em 

relação às pessoas que são homossexuais e que praticam atividades 
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esportivas neste espaço. Encontramos os mesmos jogando basquete, tênis e 

vôlei sem nenhum sinal de preconceito. A convivência é harmônica e esta 

questão ficou evidente em nossas conversas: 

“Aqui jogamos e caminhamos tranquilamente e mantemos a forma 

física. Entre as muitas brincadeiras e jogos, sempre nos 

confraternizamos. Existe um respeito muito grande por parte dos 

demais jogadores, pois eles sabem que o importante é fazermos a 

nossa parte em quadra e que nossa vida sexual não diz respeito a 

ninguém. Nas outras praças não sei se isso é possível”.    Mário 

Lopes da Silva. 

Na Praça dos Esportes nos deparamos com um grupo que nos lembrou 

a figura do “voyer”. Descobrimos esse personagem através das nossas visitas 

diárias, quando percebemos que ficava sempre ao redor das quadras um grupo 

de pessoas, geralmente do sexo masculino, apenas observando os 

desportistas fazerem suas práticas diárias. Achando a situação diferente do 

que estávamos acostumados, resolvemos dialogar com eles.  

Esse grupo, em sua totalidade, é constituído por homossexuais que vão 

em busca do encontro com outros amigos e objetivam apreciar a paisagem que 

é composta pelo suor, pelos corpos bem trabalhados por meio da atividade 

física, que ficam deslumbrados pela simples passagem de atletas que 

estimulam suas fantasias sexuais. Quando perguntados se eles namoram 

esses atletas e qual seria o interesse deles, a resposta é simples: “apenas 

observar a cena” (Fábio Rodrigues).  

Pesquisando nas outras praças, conversamos com casais de namorados 

ou as pessoas que vão ao Corredor em busca do namoro. O encontro afetivo 

confere um conteúdo ao espaço público, é uma forma de qualificar o encontro, 

pois estes últimos podem ocorrer de diversas formas: entre amigos, entre 

casais, entre partidos políticos, entre militantes de alguma causa, entre 

organizações não governamentais, etc. Mas o encontro entre casais é um 

espetáculo à parte para este tipo de espaço. 

Entre os casais, o elemento de visibilidade que mais encontramos foi a 

aparência física, pois ela é essencial para que o simples ato de namorar ou até 

“ficar” (termo usado pelos casais para designar um namoro de uma noite 

apenas) seja concretizado. Um casal que começou o seu relacionamento no 

Memorial da Resistência nos relatou que o seu namoro só foi possível existir 
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devido a dois fatores: o próprio Memorial e a beleza entre ambos. O rapaz 

menciona: “sempre quando quero descolar com alguém venho para aqui 

[Memorial da Resistência], pois posso encontrar pessoas da minha idade e que 

são bonitas, assim é só fazer o meu papel de homem”. (Jorge Henrique. 18 

anos). 

 

MAPA 6: Praça de Convivência e Memorial da Resistência. Adaptada do Google Earth por 

Gomes Neto, 2013. 

Discutimos anteriormente que o conceito de cenário só teria uma 

operacionalização quando o integrássemos à dimensão física como uma 

prática social. Logo acima mencionamos um exemplo claro disso, quando o 

casal relata que a sua relação afetiva só foi possível ser concretizada devido ao 

encontro de ambos no Memorial da Resistência. Ou seja, existe uma relação 

entre o ato de convergir esses enamorados e o espaço público. Nesse caso, a 

cena pública pode ser criada. 

Deparamo-nos com muitas situações de encontros entre amigos e 

casais de namorados e uma cena nos chamou muito a atenção. Nas calçadas 

do Teatro Municipal no dia 23 de junho de 2012, um casal abraçava-se e 
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beijava-se fervorosamente, ardentemente, e, ao mesmo tempo acontecia a 

encenação de uma peça teatral ao ar livre um pouco mais a frente. Por 

coincidência do destino, acontecia a mesma coisa na peça: um casal beijando-

se e abraçando-se. O que esta descrição pode acrescentar a nossa pesquisa é 

a evidência da relação realidade/apresentação cênica dada e talvez provocada 

pelo espaço público  

É muito comum, pelo menos no Corredor, nos depararmos em nossos 

passeios com roqueiros e é fácil identificá-los, devido às suas vestimentas. Não 

é que todo roqueiro vista esse “traje típico”, mas muitos utilizam uma forma de 

vestir-se que os tornam bem peculiares, como a utilização de roupas pretas, 

botas, camisas com símbolos e imagens de suas bandas preferidas, entre 

outras coisas. Geralmente andam em grupos, opção esta justificada por uma 

série de questões como: afinidade musical, gosto por uma literatura específica, 

encontrar no componente do grupo um grande parceiro para discutir seus 

temas preferidos, entre outros. 

Em nossas conversas, foram questionados sobre sua visão sobre os 

outros grupos e pessoas. Obtivemos algumas respostas interessantes, mas 

antes de comentarmos, devemos fazer uma ressalva. Em alguns aspectos, 

eles concordam em tudo, têm uma opinião unânime, no entanto, em outras 

questões, há uma discordância no grupo. Estamos em um espaço público, 

onde as discussões podem apresentar-se em uma ocasião de maneira 

convergente e outra de forma divergente, e isso pudemos perceber de maneira 

muito enfática entre os roqueiros. 

 Pudemos constatar em nossas conversas que a maioria dos roqueiros 

desfruta de uma espécie de aversão aos “emos”. Não são todos, mas um 

número bem abundante, considera-os sujeitos “sem caráter”, que não possuem 

uma identidade própria. São emos por uma questão “modista”, no sentido de 

que existe muito espaço na mídia, novelas que enfocam a criação e a 

consolidação desses personagens no meio artístico, fazendo com que os 

jovens tomem gosto pelo movimento. Como enfoca o roqueiro Carlos André, de 

21 anos: “os emos deixam-se levar pelo que acontece atualmente, não 

assumem a sua verdadeira identidade por falta de coragem e caráter e, no fim 

se transformam nessas coisas que vemos”. 
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Uma questão foi mencionada por parte deste grupo, que é bastante 

polêmica. Em sua opinião, alguns jovens assumem como emos para esconder 

a homossexualidade, criando uma espécie de estratégia para amenizar o 

preconceito. E neste ponto, os roqueiros concordam unanimemente. Tentamos 

descobrir se já houve algum conflito entre eles, pois a maneira como eles viam 

os emos não era muito amistosa. Foi respondido que não, que geralmente eles 

utilizam os espaços deles, com suas práticas e os roqueiros os seus lugares. 

Nesse caso, é encontrado um padrão espacial que explica um código de 

conduta no Corredor Cultural. Apesar de existir uma certa animosidade entre 

os grupos, há ao mesmo tempo, um mínimo de respeito e uma territorialidade 

entre os seus pares, pois não há um confronto físico, um foco de tensão maior, 

mas, existem espaços territorializados entre os grupos, devido a cada grupo 

ocupar o seu lugar.  

O grupo adepto do rock reivindica por parte dos empresários do 

entretenimento e dos gestores municipais uma maior atenção na escolha das 

atrações musicais para os eventos culturais no Corredor: “A maior parte das 

bandas que vem fazer shows na Estação das Artes é de forró, enquanto que a 

gente tem que se contentar em ouvir essas músicas, não há opção pra quem 

curte rock” (Luís Antônio, 19 anos). 

Essa reivindicação é válida por parte deste grupo. Realizamos um 

levantamento das atrações que fizeram shows no último ano e foi constatada 

uma ausência de bandas do gênero. Tentando obter uma justificativa para esse 

fato, procuramos os organizadores dos eventos e os mesmo responderam que 

atendem ao apelo do grande público, ou seja, optam por bandas de forró, mas 

que podem pensar em incluir atrações musicais mais diferenciadas em outros 

projetos.  

Os flanelinhas constituem outro grupo que merece um destaque na cena 

do Corredor. É um grupo bastante numeroso e são relatadas, por parte de 

usuários e empresários, algumas transgressões. Colhemos o depoimento de 

José Marcos, de 66 anos, que trabalha “guardando" carros com sua esposa, 

Eva Wilma, 38 anos, no Parque da Criança: 

“Dependo só desse trabalho para sobreviver, é muito difícil porque 

falta o dinheiro do bujão, e aqui o pessoal nem sempre paga. Dão 

mais pratas. Eles (os usuários) fecham a porta na nossa cara e não 
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diz nem obrigado. Trabalhamos a noite toda. Cada guardador tem o 

seu lugar na praça, o (espaço) do outro é o outro lado da praça, 

nunca tivemos problemas com as pessoas, todo mundo respeita o 

(nosso) trabalho.” 

 Percebe-se a questão social, evidenciada em sua fala, visto que, só ele  

faz este trabalho porque é a única forma de sobrevivência. A permanente 

tensão com os usuários no tocante ao pagamento pelo “serviço prestado” é 

outro aspecto estressante da sua rotina de trabalho, pois ele, assim como 

muitos outros, precisa enfrentar a noite inteira para conseguir o seu sustento. 

Nota-se, mais uma vez, porções do espaço que são territorializadas, no sentido 

de que cada flanelinha utiliza um determinado espaço, e pudemos constatar 

que estes espaços são respeitados pelos outros do mesmo ofício.  

 Perguntamos aos flanelinhas como eles viam os outros grupos e 

notamos que existe uma animosidade com os gerentes de estabelecimentos 

que funcionam no complexo: “Muitos donos e gerentes chamam a polícia com 

qualquer coisa, até quando não há problemas”. (Gileno Souto. 25 anos). É 

notória a participação deste grupo na cena do Corredor. Não há como passear 

pelas praças e não observar a atuação deles, pois muitos se apropriam do 

espaço público para fins pessoais, criam uma espécie de código de conduta no 

qual o espaço é territorializado por eles e os usuários praticamente têm que 

obedecer às suas regras, criando assim, mais uma transgressão. 

  Pudemos constatar ainda que as propriedades de um espaço público, a 

ordem, a co-presença e a visibilidade, juntas formam o que Gomes (2012) 

chama de “cena pública”, ou seja, o ordenamento que rege a presença no 

momento do visível não pode ser entendido de maneira dissociada. Elas 

devem ser analisadas de forma a serem entrelaçadas, devido à simbiose que 

as une.  

 

2.2 Componentes do Corredor Cultural como espaço público 

 O espaço público pode ser pensado através de uma leitura da maneira 

como observamos a interação das práticas sociais com a dimensão física dos 

objetos geográficos. A pretensão neste momento é explicar uma ação conjunta, 

que leva em conta as propriedades e os componentes que organizam uma vida 

pública, ou seja, um cenário que explique do ponto de vista geográfico a 
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relação da morfologia com a ação social. Nesse sentido faz-se necessário 

complementar a ideia de cena pública que começamos a explorar 

anteriormente, mostrando como é construída a relação entre a morfologia, os 

comportamentos, os significados e os valores que permeiam as práticas no 

Corredor Cultural.  

 Para encontrar os dados que apresentamos a seguir, realizamos visitas 

a alguns órgãos municipais, como a Gerência de Infra Estrutura e a Gerência 

de Urbanismo e Meio Ambiente. Foram realizadas entrevistas com os gestores 

municipais, técnicos especializados das respectivas Gerências. Uma 

observação se faz necessária: o termo Gerência é concebido a todo órgão na 

cidade de Mossoró que tem a função de gestão, ou seja, é o que chamamos 

tradicionalmente de secretaria. Fizemos também visitas a alguns escritórios de 

arquitetura que participaram da elaboração do projeto do Corredor Cultural, a 

fim de colher informações técnicas mais detalhadas como as dimensões das 

praças. 

 O conceito de cenário como explicado anteriormente pode ser melhor 

entendido quando é demonstrada a dependência da história em relação ao 

lugar onde ela se passa. Nesse caso, chamamos esse lugar de morfologia, ou 

seja, a dimensão física dos objetos. Nesse sentido trabalharemos praticamente 

com a área, o tamanho das praças, o acesso, as subdivisões internas. A 

morfologia contribui para entender a coerência que é estabelecida pelos 

usuários no tocante ao uso dos aparelhos, bancos, objetos, vias internas, pois, 

as cenas que explicam a utilização do Corredor Cultural, como de qualquer 

outra área pública, dependem da disposição dos objetos, a sua dimensão 

física. Sendo assim, é criada uma ordem espacial dos fenômenos.  
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MAPA 7: Localização do Corredor Cultural em Mossoró. Autores do mapa:  Alexsandra Rocha 

e Gomes Neto, 2012. 

 Como podemos observar pelo mapa 3, o Corredor Cultural está situado 

em uma área central da cidade. Algumas praças foram edificadas no centro da 

cidade, outras nos bairros próximos, circunvizinhos ao centro. Ao todo, são 

nove equipamentos que são intercalados por no máximo uma rua, ou seja, são 

praticamente vizinhos um do outro.  

 Para um melhor entendimento da morfologia, bem como da sua relação 

com significados dos espaços, resolvemos criar uma classificação destes 

espaços tendo como critério sua função principal enquanto espaço público. 

Nesse caso, catalogamos cinco funcionalidades que apresentaremos a seguir 

com suas respectivas toponímias:  
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1. PRÁTICA DE ESPORTES: dois espaços (Praça dos Skates e Praça dos 

Esportes); 

2. EVENTOS DIVERSOS: três espaços (Estação das Artes, Praça de 

Eventos e Teatro Municipal); 

3. LAZER E ENTRETENIMENTO: dois espaços (Praça da Convivência e 

Parque da Criança);  

4. ESPAÇO PEDAGÓGICO: um espaço (Memorial da Resistência); 

5. ESPAÇO INTINERANTE: um espaço (Arena Deodete Dias). 

 

A Praça dos Esportes é o primeiro equipamento do complexo, um local 

que possui cinco espaços, que podem ser subdivididos da seguinte maneira: 

quatro quadras para a prática de esportes, como vôlei, basquete, futsal e tênis, 

e um calçadão para caminhadas e corridas. A Praça dos Skates é a última de 

todo o corredor, é um local edificado para a prática do referido esporte. Nesse 

lugar encontramos pistas, pequenas rampas, ralfs, locais onde são realizadas 

as acrobacias comuns à prática de esportes radicais como este.  

Portanto, como são áreas destinadas à prática física, resolvemos eleger 

como espaços esportivos, devido à variedade de atividades que são realizadas 

nos locais. Podemos destacar ainda o ciclismo, que é praticado nas imediações 

e, inclusive, ocorrem, nos finais de semana, provas desta modalidade, tendo 

como palco a Avenida Rio Branco, a mesma onde está edificado o complexo.  

Destacamos três espaços que têm como função principal a realização de 

eventos diversos. O primeiro deles é a Estação das Artes, onde é realizado o 

Mossoró Cidade Junina, considerado pela mídia local como o terceiro maior 

São João do Mundo. Eventos como: feira de negócios (FICRO, Expocenter), 

festas (Auto da Liberdade, Mossoró Mix Festival, festas gospels, Carnaval). 

Durante os dias de realização dos festejos juninos, que ocorrem 

tradicionalmente no mês de junho, é contabilizado pela polícia militar e pelo 

corpo de bombeiros 150 mil pessoas nas imediações da Estação. Portanto, 

este lugar é, de longe, o maior em área construída do complexo e foi projetado 

para abrigar grandes eventos.  

A Praça de Eventos, como a própria toponímia já revela, foi edificada 

para abrigar eventos, porém, de menor porte do que os que ocorrem na 

Estação das Artes, devido a sua área ser bem menor. Esta praça tem a função 
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de suporte para os grandes eventos realizados na Estação, pois ela abriga 

palcos, banheiros, estruturas itinerantes do corpo de bombeiros e polícias 

militar. É muito comum a realização de eventos de pequeno porte, ou seja, que 

suportam no máximo mil pessoas, como o Casa Mix (feira municipal de 

arquitetura e urbanismo), shows de humor, entre outros.  

Durante o ano é comum observar um tipo de prática social que ocorre 

nos finais de semana, geralmente no final da tarde, que é a utilização desse 

espaço para a prestação de serviços de entretenimento, pois um pequeno 

comerciante cria uma estrutura itinerante que dispõe de brinquedos, carros, 

motos, pula-pula, bonecos infláveis. É criado um serviço para a praça que 

atende aos interesses do público infantil, no qual uma criança paga um valor 

(três reais) para usufruir dos brinquedos acima citados durante cinco minutos. 

Esta estrutura é toda removida à noite e no outro dia do final de semana é 

remontada. Existe toda uma organização e público específico para este local:  

Pensamos muito na organização e na limpeza da praça. A clientela 

aqui é muito elitizada, filhos de juízes, empresários que pagam sem 

reclamar dos valores cobrados e ainda compram lanches, 

aumentando nossas vendas. Dezembro é o melhor mês, pois é o 

mais movimentado, pegamos carona no público do Parque da 

Criança que estão insatisfeitos com valores lá cobrados. (Arlindo 

Vieira. Pequeno comerciante da praça).  

 É notado um conteúdo geográfico na fala acima, pois podemos observar 

que as práticas de entretenimento são efêmeras, ocorrem nos finais de 

semana, geralmente no começo da noite e é trabalhado um tipo de comércio, o 

informal, pois não existem vínculos empregatícios com os funcionários. O 

público que frequenta, de acordo com o proprietário dos brinquedos, faz parte 

da elite da cidade, inclusive, não fazendo objeção ao preço cobrado. 

Registramos que a estrutura é móvel, não funciona no período em que estão 

ocorrendo eventos no local e o proprietário não depende só desta fonte de 

renda para sobreviver, pois exerce outros ofícios na cidade.  

 O terceiro espaço na classificação de eventos diversos que criamos 

é o Teatro Municipal Dix Huit Rosado, que tem a capacidade para abrigar 648 

pessoas sentadas em dia de uso e ocupa uma área construída de 2.570 m2 e 

de cobertura 2.179 m2.  
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São realizadas apresentações musicais, teatrais, concertos. É o maior e 

principal espaço do gênero na cidade, no qual vem ocorrendo as grandes 

apresentações para público fechado. Quando foi inaugurado, no início dos 

anos 2000, era propagandeado pela prefeitura da cidade como o “mais 

moderno do Nordeste”, devido a sua arquitetura moderna, amplos espaços de 

camarim, palco que dispunha de recursos tecnológicos de primeira ordem, 

aparelhos acústicos que melhorariam o som durante uma apresentação.  

 É neste local que os artistas, trupes, grupos, bandas, nacionais ou 

locais, realizam suas apresentações, colocam em cena a sua arte. Existem 

vários projetos de caráter local que são abrigados no Teatro, como o Festuern, 

que consiste na apresentação de peças teatrais com artistas locais e 

geralmente ocorre entre os meses de maio a junho, atraindo um público 

considerável e chegando em determinados dias a lotar o teatro. 

 A terceira classificação que elencamos foi a de lazer, na qual 

catalogamos dois espaços: a Praça de Convivência e o Parque da Criança. A 

primeira é um amplo espaço que oferece serviços de gastronomia variados e 

música ao vivo nos finais de semana. 

 A Praça de Convivência foi inaugurada em 12 de junho de 2008, quando 

os primeiros empreendimentos foram abertos ao público. Ao todo são 22 

estabelecimentos que servem os mais variados produtos como bebidas, 

refeições a (la cart ou self service), lanches, sorvetes, pizzas, sanduíches etc. 

Este local foi edificado com verbas públicas, mas fora criado um edital 

especificando regras para os empresários que desejassem investir no lugar, 

que consistia basicamente no leilão dos espaços para os quais cada 

empresário faria lances. Em média, foi pago por cada estabelecimento 

comercial a quantia de $ 29.000,00, conforme nos foi revelado pelo proprietário 

de estabelecimento comercial Carlos Lima Rocha Filho.    

 Não houve nenhum tipo de parceria com as agências de fomento ao 

empreendedor, como o SEBRAE ou SENAC por exemplo. Depois de 

inaugurado, os empresários tiveram que fazer uma capacitação no SEBRAE 

intitulada PAES (Programa de Alimentos Seguros), que é uma exigência das 

agências reguladoras nacionais.  

 Até 2011 havia uma organização, a Associação dos Concessionários da 

Praça de Convivência, que centralizava a administração dos estabelecimentos. 
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Por exemplo, cada proprietário pagava uma taxa de $380,00 para que todo o 

serviço de gerência fosse realizado por uma empresa terceirizada. Eram 

elaboradas estratégias coletivas de venda e investimentos no lugar por parte 

desta empresa. Essa associação foi diluída por ingerências com a prefeitura e 

hoje ela não existe mais, dificultando assim o trabalho dos empreendedores. 

 O uso deste espaço é restrito à noite, pois não existe teto no local, onde, 

inclusive, dificulta a expansão das vendas, pois a praça disponibiliza serviços 

de alimentação que poderiam ser comercializados em outros horários.  

 De acordo com um dos seus concessionários, durante todo o ano os 

lucros são satisfatórios a partir do serviço que eles oferecem, no entanto, o 

mês de junho é o mais rentável, porque as festas juninas alavancam as vendas 

justamente pelo enorme trânsito de pessoas, turistas, transeuntes que 

frequentam o local. Mas a praça convive não apenas com coisas boas: 

Enfrentamos problemas com a desunião por parte dos donos, houve 

até problemas entre as empresas. Os flanelinhas vivem fazendo 

ameaças a nossos clientes quando eles se recusam a pagar, fizemos 

até campanhas contra, mas não adiantou. Houve uma tentativa de 

tirar o ECOART da praça, mas dessa vez conseguimos que eles 

ficassem. O pagamento das taxas de água e luz são coletivos, mas 

de vez em quando enfrentamos problemas, pois alguns donos se 

recusam a pagar devido o consumo diferenciado de cada um. (Carlos 

Lima Rocha Filho – proprietário de lanchonete).  

 Apesar de a Praça de Convivência ser um local de encontro, de lazer 

para os consumidores, a mesma apresenta alguns problemas de difícil solução. 

Um por parte dos próprios empresários, problema esse ligado ao 

gerenciamento do comércio, e outro relativo às práticas nem sempre cordiais e 

cíveis que flanelinhas exercem no local.  

 Esta praça é formada por 22 estabelecimentos, que são os seguintes: 

Frutos do Mar, Degust Burg, Tutty Frutty, Açai Mania, Cachaçaria Sokana, 

Banco Bradesco, Badalados, Umas e Outras Petiscaria, Gelice Sorvete, Nossa 

Conveniência Bar e Restaurante, Café e Artesanato, Tapiocaria, Caldos e 

Petiscos, Papo de Buteco, MPB Pastelaria, Tempero da Baiana Rita, Bistro 

Lyon, Brutinhos, Real Botequim, Bebelu Sanduíches, Yong Xiang Choparia, 

Georges Grill, Irachai Sushi House.  
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 Destes empreendimentos, 17 são de propriedade do capital local, ou 

seja, de investidores mossoroenses. O Brutinhos é uma franquia da cidade de 

Assu – RN, o Banco Bradesco é de capital nacional, o Real Botequim é de 

Recife – PE, o Bebelu Sanduíches é de Fortaleza – CE e o Yong Xiang 

Choparia é de capital chinês, nesse caso, internacional. Nesse sentido, 

podemos vislumbrar que os investimentos realizados no local não se 

restringem apenas à área de influência de Mossoró, extrapola esses limites.  

 O segundo espaço desta classificação de lazer é o Parque da Criança, 

um local que ocupa uma área de aproximadamente 4.730,00 m² e sua 

inauguração ocorreu em 29/ 05/ 2008. Este lugar tem capacidade de receber 

até 2.800 pessoas. A Praça, de acordo com Espínola e Burlamaqui (2008), 

autoras do Memorial Descritivo de Especificações do lugar, é subdividida em 

nove áreas: Estacionamentos, Entrada, Passeios, Setor Cinderela (Área de 

festas e Exposições), Setor João e Maria (Lanchonete), Setor Turma da Mônica 

(Playground), Setor Peter Pan (Playground), Setor Branca de Neve e os Sete 

anões (Playground), Setor Flinstones (Playground). 

O regime de concessão do local foi feito a uma empresa terceirizada, 

onde o contrato tem duração de cinco anos contados da data de abertura do 

empreendimento. Para descentralizar o atendimento e os serviços que são 

prestados, a empresa possui quatro sublocatários, nos quais cada um fica 

responsável por uma demanda no parque, que varia desde a venda de 

produtos ao aluguel de brinquedos. Este trabalho é feito em parceria com a 

empresa gestora. 

 O funcionamento do Parque fica restrito aos dias de quinta, sexta, 

sábado e domingo, atende a um público que varia de um ano de idade até os 

dez e o funcionamento se estende das 17:00 às 22:00 horas. 

 De acordo com o gerente da empresa gestora, outubro é o mês mais 

movimentado devido à data do dia da criança, pois o trânsito de pessoas 

cresce significativamente. O mesmo elencou alguns pontos que, em sua 

opinião, são negativos: 

Existe muita reclamação do público com relação ao troco 

principalmente, nas semanas que chovem o trabalho é muito 

dificultado. Existem meses que recebemos pouco e gastamos muito, 

não economicamente viável pela variação do público. Em época de 
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grandes eventos como o Cidade Junina, o público aumenta 

consideravelmente. Tivemos, em média, quatro problemas com 

flanelinhas. (Jenildo Barbosa da Silva – gerente do Parque). 

 Fica evidente que o Parque da Criança apresenta-se como local de 

práticas sociais destinadas ao público infantil. O próprio nome já revela sua 

identidade. Podemos constatar, de acordo com seu gerente, que a estrutura do 

local necessita de investimentos no tocante a segurança, pois mais uma vez os 

flanelinhas aparecem como um problema.  

 O Memorial da Resistência pode ser enquadrado como um “parque 

pedagógico”, devido ao seu caráter informativo, pois tem a função de explicar 

através de painéis, fotos, mapas, pinturas e esculturas a história do cangaço 

em Mossoró. Observa-se que este espaço é dotado de toda uma estrutura 

voltada para representar a história da cidade, pois foi instalada uma sala 

interativa, com recursos digitais, que serve para exposições, palestras, aulas e 

até mesmo pequenas convenções. Ainda fora criada uma loja de artesanato 

que é gerenciada por uma empresa terceirizada por parte da Prefeitura 

Municipal e comercializa objetos, camisas, cordéis, entre outros com temáticas 

sempre ligadas ao Nordeste e especialmente o cangaço. Existe, ainda, um 

espaço reservado para pequenas apresentações teatrais que geralmente 

ocorrem nos finais de semana, inclusive com um grande apelo de público.  
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IMAGEM 14: Transeuntes visitando os locais de exposição do Memorial da Resistência. FOTO 

GOMES NETO, 2012. 

 

 A Arena Deodete Dias é um espaço classificado como itinerante, pois 

fica localizada em uma grande área, entre a Praça dos Esportes e a Praça de 

Convivência, e praticamente o ano todo fica ociosa, sem grandes eventos e 

sem utilização. Seu uso fica restrito ao período de festejos juninos nos quais é 

instalada uma estrutura de palco, camarotes, arquibancadas, e esse local serve 

para a apresentação de grupos no concurso de quadrilhas juninas organizado 

pela Gerência da Cultura (órgão de planejamento da Prefeitura de Mossoró). 

Esse espaço fica ocupado geralmente entre os meses que ocorrem o São 

João, ou seja, junho e julho. 

 Esse festival de quadrilhas, de acordo com os representantes da 

Gerência de Cultura, é o maior realizado no Nordeste, tanto em premiação, 

como em participação de grupos, pois diversas cidades do Nordeste e de 

outras regiões enviam seus representantes. Fazendo sempre um bonito 

espetáculo nas noites mossoroenses, em todos os dias de apresentações a 
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arena esta lotada com turistas, representantes dos grupos culturais, entre 

outros. 

 Um outro componente bastante expressivo no estudo sobre espaços 

públicos é a significação, que aqui será entendida como “(...) a dimensão 

fundamental que atua nos espaços, absolutamente necessária para que eles 

se ativem como espaços de comunicação e coexistência.” (GOMES, 2OO8: 

12). Nesse sentindo, a significação permeará os valores, os significados que os 

usuários atribuem ao Corredor Cultural. 

 Por acreditar que o Corredor Cultural é um dos locais que Mossoró se 

conhece enquanto cidade, pois transmite uma mensagem coletivamente 

veiculada, realizamos uma atividade com grupos pré-selecionados na qual 

trabalhamos com mapas mentais.  

 Foi selecionada, então, uma turma inteira do quarto período do curso de 

geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e outras duas 

turmas do nível Técnico Integrado do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

a fim de aplicar uma atividade baseada nas seguintes perguntas: Como você 

caminharia pelo Corredor Cultural? Onde o mesmo está localizado na cidade 

de Mossoró?  

 Pensando como seria difícil realizar a atividade no próprio local da 

pesquisa (até tentamos, mas sem êxito, devido a vários fatores como: 

mobilidade das pessoas, ocupação com outras atividades, entre outros), 

decidimos, como critério de escolha, selecionar turmas fechadas. Então, 

procuramos o curso de Geografia da UERN e adolescentes, alunos do IFRN, 

que na maioria dos casos são frequentadores do espaço, acreditando que seria 

mais prática e eficiente a aplicação das perguntas e a elaboração dos mapas. 

 Cabe ressaltar que este exercício apresenta suas limitações, pois ficou 

restrito a um grupo de pessoas, poderíamos ter explorado mais a capacidade 

das pessoas em reconhecer o espaço como ele é, de estabelecer diferenças 

entre os elementos que são mais valorizados. 

 Este exercício assume uma importância singular para a pesquisa, 

porque, a partir dela, podemos fazer uma ponte entre os significados enquanto 

componentes de um espaço público e os mapas mentais, ou seja, o elo entre o 

conceito e o empírico nesta parte do trabalho. Até mesmo porque, os mapas 
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aqui trabalhados evidenciam, através da memória, da experiência, do convívio 

a prática social que um usuário atribui a um espaço público, nesse sentido: 

(...) o mapeamento das paisagens possuem significados simbólicos 

que aguardam uma decodificação geográfica. Os mapas resultantes, 

sejam concretos ou mentais, são paisagens seletivas conforme a 

intenção de seu autor. (SEEMANN, 2001:71). 

 Selecionamos alguns mapas elaborados por alunos destas três turmas e 

iremos apresentá-los: 

 

 

MAPA 1: J. A. 16 anos.  

 

 Dois fatos nos chamam a atenção neste mapa: um está relacionado às 

vias de acesso ao Corredor Cultural, que são elementos essenciais para a 

circulação, para o acesso as dependências do local; e outro, bastante 

expressivo, é a relação com a vizinhança, nesse caso o CSCM (Colégio 
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Sagrado Coração de Maria). O entrevistado menciona que conheceu o lugar 

através de aulas de campo que foram feitas pelo professor de geografia da 

referida escola. Nesse caso, podemos observar o que Seemann menciona 

acima, pois é elaborada uma representação da realidade conforme a 

experiência do autor. 

 

 

MAPA 2: B. A. M.  17 anos.  

 

 Este mapa ilustra toda uma representação pessoal das relações socias 

que ocorrem no Corredor, pois o autor evidencia que as praças representam 

mundos bem particulares, porém, interligados, como por exemplo: o mundo das 

crianças, o mundo dos skates e todos fazem parte de um complexo maior, que 

é o nosso objeto de pesquisa. Podemos concluir, de acordo com Seemann 

(apud Harley, 1990:16): “ Cartografia nunca é apenas o desenho de mapas – é 

a fabricação de mundos”.  
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MAPA 3:  L. J.  18 anos. 

 

 Este mapa apresenta ícones como as praças e sua disposição, 

elaboradas numa sequência correta. O sol, que tem a função de representar o 

clima da cidade, apresenta uma frase que menciona : “Me manifesto sem dó 

nem piedade em Mossoró”. O fato de representar o clima tem um significado 

bastante especial para a autora, visto que a cidade de Mossoró é localizada em 

pleno semi-árido nordestino e conhecida pelo seu clima quente e seco. “Muitas 

vezes não frequentamos o Corredor pelo fato de as praças não serem cobertas 

e o calor ser insuportável”, enfatiza a entrevistada. 
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MAPA 4: M. P. V. 18 anos. 

 

 Podemos observar os elementos dispersos, como as representações 

das praças, mas esse mapa coloca em evidência, entre outras coisas, a 

história da cidade, que é representada pela imagem que simboliza a vitória de 

Mossoró sobre o bando de Lampião. Inclusive, um dos espaços do CC, o 

Memorial da Resistência, fora edificado para homenagear as pessoas que 

lutaram contra o bando de cangaceiros que assolavam o sertão nordestino no 

começo do século XX.  
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MAPA 5: A. S. N. 23 anos.  

 

 Detectamos elementos muito interessantes neste mapa, como a 

disposição das praças numa ordem correta. Foi feita toda uma configuração 

espacial, com ilustrações e legenda em cada espaço, além de uma frase que 

simboliza o pensamento do entrevistado: “ O centro cultural se localiza no 

centro da cidade. Além de ser um ponto de encontro das pessoas, a maioria 

dos eventos mossoroenses acontece lá”. Apesar de não contarmos com muitos 

elementos cartográficos presentes nessa representação, podemos constatar 

que a elaboração de uma mapa mental pode ser útil em um estudo geográfico, 

pois: 

(...) Observar-se que o mapeamento não se restringe à matemática, 

mas que ele também pode ser espiritual, político ou moral, podendo 

incluir o que é lembrado, imaginado ou contemplado: “Por isso, o 

mundo desenhado pelo mapeamento pode ser material ou não-

material, presente ou desejado, inteiro ou em parte, experimentado, 
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lembrado e projetado em várias maneiras”. Seemann (2001) ( 

Seemann Apud, Cosgrove. 1992:2). 

 Mesmo o referido mapa sendo elaborado sem recursos digitais, 

podemos constatar que ele é muito informativo, destacando elementos 

materiais e não-materiais, como as praças e as informações contidas através 

da frase. 

Portanto, tendo os mapas observados como uma representação da 

experiência e da memória, como queremos analisar para este trabalho, 

podemos constatar que tivemos um experiência válida, pois tivemos a 

oportunidade de pensar uma forma de estudar a significação tal como proposta 

por Gomes e dar notoriedade a uma das formas de trabalhar com mapas na 

geografia cultural.  

Pudemos detectar vários pontos nos mapas que foram elaborados pelos 

entrevistados que fazem uma relação direta com os conceitos sobre espaço 

público, tais como: 

1. O acesso aos espaços, representados através das vias e das 

calçadas; 

2. A disposição física dos equipamentos públicos; 

3. A forma como as pessoas podem se organizar para melhor utilizar os 

espaços físicos das praças; 

4. A relação com a vizinhança; 

5. Os festejos, os eventos; 

6. Informações diversas sobre as características da cidade.  
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CAPÍTULO 3: CONEXÕES ELEITORAIS A PARTIR DA EDIFICAÇÃO DO 

CORREDOR CULTURAL  

 

 Este capítulo aborda uma dimensão central para o entendimento das 

relações que compõem a cena em um espaço público: a política. Pois, “existem 

fenômenos políticos que, de algum modo qualificam o espaço” (CASTRO, 

2012: 44).  

 A proposta visa enfatizar que a produção do Corredor Cultural refere-se 

também à centralidade que este tipo de espaço representa na medida em que 

se valoriza a vida urbana.  E a partir disso, evidenciar que a população percebe 

de forma satisfatória a concepção destes espaços pelos candidatos nos últimos 

embates eleitorais. 

 Em Mossoró os cidadãos que compõem a sociedade civil organizada em 

institutos, grupos, associações, tiveram um papel passivo nas tomadas de 

decisões sobre a execução do projeto. Não achamos indícios da participação 

popular sobre as escolhas que foram feitas pelo poder público, não houve uma 

consulta com os diversos segmentos da sociedade para ratificar de maneira 

civil o projeto. Contudo, ele é bem aceito pelos usuários, como será mostrado 

mais adiante. Por outro, queremos destacar que pensar a atuação dos agentes 

políticos para a construção de espaços dessa natureza é incontestável, mas 

não é suficiente para explicar tudo. Pois, os espaços públicos representam uma 

transformação social no sentido de que são “lugares onde os problemas são 

assinalados e significados, um terreno onde se exprimem as tensões (...) por 

isso, uma arena de debates” (GOMES, 2012:24). 

 E é esta arena de debates, de conflitos e tensões que dá uma base para 

pensarmos o jogo político que é desenhado pelos agentes eleitorais. 

Recorremos a Ardila, para explicitarmos uma ideia em comum com o seu 

trabalho, que toma uma forma bastante particular em nosso objeto de estudo:  

O fenômeno da produção de espaços públicos não é o resultado de 

uma cadeia determinista de imposições verticais de agentes globais 

sobre os locais e de governantes sobre governados. Mas pode ser 

interpretado como um processo de construção intersubjetiva da 

realidade, mediado pelos contextos sociais e espaciais particulares, 

no qual o espaço público atingiu um papel representativo na definição 

da situação urbana para um conjunto significativo de agentes locais. 
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Esses agentes participaram ativamente na configuração de um 

entramado de relações que permitiram a realização destes projetos, 

ainda que em diferentes graus e com diversos universos de sentido e 

posições nos balanços de poder. (ARDILA,  2011: 30, 31) 

 Estamos convictos de que pode existir um bom uso dos espaços 

públicos por parte da população e que nem sempre um projeto como este é 

determinado por um jogo de interesses globais, afinal, como já explicamos em 

capítulos anteriores, há exemplos de usos positivos em várias praças do 

complexo, como a de Esportes, a da Criança, entre outros. 

 Não sabemos mensurar qual a articulação que este projeto tem com 

escalas internacionais, até que ponto poderia propor que estas praças em 

questão fazem parte de um jogo global de interesses capitalistas. É uma 

resposta bastante complicada, pois não encontramos em nossas pesquisas 

registros de consultorias internacionais ou de empresas multinacionais 

trabalhando diretamente na obra ou até mesmo de empresas estrangeiras que 

estão situadas no complexo reproduzindo o seu capital. 

 Portanto, o Corredor Cultural em si não nos parece o resultado de 

imposições do capital internacional, de uma imposição vertical sobre os 

agentes locais. Pelo contrário, existe a possibilidade de interpretá-lo como um 

equipamento urbano concebido a partir de uma construção intersubjetiva, 

valorizando elementos espaciais particulares da realidade mossoroense. Como 

exemplo disso temos o Memorial da Resistência, que retrata o itinerário do 

povo local em batalha contra o bando de Lampião; os festejos juninos, com 

atrações regionais e peças teatrais que enfatizam a história do lugar; as 

práticas esportivas na Praça de Esportes; o festival de quadrilhas juninas no 

Espaço Deodete Dias. 

 É preciso ter o cuidado para não cair na armadilha utópica de pensar 

que o espaço público na realidade é uma construção perfeita em termos 

sociais, pois existe toda uma dificuldade de compreensão nesse sentido. 

(...) Esta dificuldade poderia estar associada ao que Berdoulay, 

Castro e Gomes (2001) denominam de caráter mitológico do espaço 

público, que implica a construção de um imaginário mediado por 

valorações sobre o que deveria ser e quais funções deveria cumprir 

em termos dos ideais de justiça, democracia e participação. (ARDILA, 

2011:35)  
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 Desde o ano de 1996 encontram-se em Mossoró, no que se referem à 

gestão pública, governos do partido Democrata (DEM), duas gestões de 

Rosalba Ciarline e duas de Fátima Rosado, que nas disputas eleitorais de 1995 

e 1999 estavam em lados opostos. Podemos observar que o espaço público 

adquiriu uma centralidade no debate eleitoral durante todo esse período, que 

vai do ano de 1996 até 2012 quando constatamos a valorização destes 

equipamentos, seja na concepção de praças, seja no discurso que é criado em 

torno delas, geralmente positivo, dando ênfase às qualidades estéticas e 

cidadãs dos espaços. É fácil perceber pela cidade um aumento significativo das 

áreas públicas nos últimos anos, principalmente de praças. 

 As eleições municipais dos últimos anos vêm sendo marcadas pela 

discussão em torno da importância do Corredor Cultural para a cidade. Nas 

agendas de campanha é um tema comum, pois é estruturado todo um 

planejamento que envolve possíveis formas de utilização, como a criação de 

projetos específicos. 

 Muitos projetos foram implantados, como é o caso do Agosto da Alegria, 

que visava à exibição de peças teatrais, espetáculos musicais nas áreas do 

Memorial da Resistência e da Praça de Convivência, do projeto “Corredor 

Cultural” que foi executado em 2012 e criou uma agenda anual de eventos de 

diversas naturezas a serem colocados em prática em todo o complexo, e do 

festival de quadrilhas juninas, organizado pela Gerência da Cultura e que tem 

como objetivo incentivar temas ligados ao São João, entre outros. 

 Citamos estes projetos para explicitar uma relação que é criada entre os 

gestores municipais, os artistas locais e os empresários instalados no Corredor. 

A partir deles temos uma possibilidade de laços serem estreitados e as 

afinidades políticas serem criadas. Nesse sentido, afirma o cantor e compositor 

Eugênio Black, “apoiamos o Governo de Fátima Rosado por uma série de 

ações que ela vem realizando em prol da cultura, principalmente no sentido de 

valorizar o artista da nossa terra”.  

 Verifica-se em sua fala que há uma espécie de conexão eleitoral entre o 

artista e a representante maior da municipalidade, no sentido que ele atribui as 

suas apresentações musicais aos projetos que foram criados pela prefeita. E 

estas declarações dão sentido a nossa análise quando pensamos que o 

Corredor Cultural tem um papel central na produção de uma esfera pública e 
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isto pode ser evidenciado por outro exemplo, pois a “gratidão” exerce um papel 

ativo nesta relação, não só na legitimidade da atuação política da prefeita, 

como também na forma como é construída a negociação pelo espaço. 

 Os grupos de quadrilhas juninas, ao negociarem seus espaços de 

apresentação, acabam estreitando as relações com a municipalidade em vários 

sentidos, pois são criados laços de amizade e cooperação, no sentido de que a 

prefeitura destina o repasse de verbas para a organização e criação das 

estruturas juninas nos seus bairros de origem ao longo do ano. “Somos muito 

gratos à prefeitura pela iniciativa de organizar um concurso interestadual de 

quadrilhas, onde podemos expor a nossa arte e concorrer em outros arraiás”, 

Anderson Nolasco, representante da quadrilha Lume da Fogueira. 

 Tanto no discurso anterior como neste, fica evidente o tom de gratidão 

por parte dos falantes, reconhecendo os gestores públicos pelas iniciativas com 

os projetos adotados. E esses trechos atestam o que propomos acima, não é 

só uma posição vertical que controla a racionalidade no uso de um espaço 

público:  

Consideramos que nesta esfera pública os indivíduos se entrecruzam 

e conformam um tecido de relações em posições diferenciadas de 

poder. Podemos denominar esse tecido, parafraseando Norbert Elias 

(1998) como uma figuração social, que diz respeito ao entramado ou 

trama, de interações mútuas de relações de amizade e inimizade de 

indivíduos que estão em interdependência e em balanços de poder. 

Como consequência, os diferenciais de poder dos indivíduos na 

esfera pública não podem ser explicados simplesmente a partir de 

posições rígidas e unívocas de classe na estrutura socioeconômica, 

mas pelas relações que se configuram na própria esfera. Assim, 

constitui-se dinâmica e muda segundo as transformações dos 

balanços de poder entre os indivíduos e suas relações de 

interdependência com outros (ELIAS, 1989). Neste sentido, é um 

cenário de representação e negociação dos interesses dos diferentes 

agentes sociais e não uma imposição hegemônica de um grupo ou 

classe social. (ARDILA, 2011: 52, 53). 

 Fica evidente que a maneira como o espaço público é utilizado 

politicamente perpassa por toda uma figuração social no sentido de que os 

grupos que se sentem beneficiados pelos projetos criados mostram-se gratos e 
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acabam criando as conexões eleitorais e os cenários específicos para a 

realidade local.  

 Pensamos de acordo com Ardila (2011: 53,54), quando é enfatizado 

que: 

Existem, a partir de nossa perspectiva, momentos de clímax, grandes 

acontecimentos ou rituais da vida democrática, que aumentam o 

interesse e o número de participantes. As eleições em geral, e em 

particular as locais, são um exemplo dos rituais da democracia, onde 

o voto constitui a mais visível, disponível e aceita forma de 

compromisso dos cidadãos com os assuntos políticos. 

 No caso de Mossoró é possível citar como exemplos destes momentos 

de clímax, além das eleições municipais, as festas-espetáculos como o 

Mossoró Cidade Junina, nome dado ao São João da cidade, o Auto da 

Liberdade, o Oratório de Santa Luzia, os desfiles de 07 e 30 de Setembro. São 

todos eventos que atraem o interesse da sociedade local e reafirmam uma 

ação política por parte dos cidadãos. Ação essa marcada pelo encontro público 

de diferentes personagens em um mesmo cenário, muitas vezes reafirmando a 

co-presença no espaço público que é, de acordo com Ardila (20011:65), “o 

lugar onde é possível o convívio pacífico de diferentes estilos de vida como 

resultado do anonimato”.  

 Podemos interpretar esta visão como uma sinédoque do espaço público, 

no sentido de que muitas das relações sociais que existem em uma cidade 

podem ser praticadas em logradouros públicos, pois, como foi afirmado 

anteriormente, cidadãos reconhecem Mossoró enquanto cidade a partir de 

práticas sociais no Corredor Cultural. O uso das praças permite fazer 

comparações e relações com os usos da cidade, logo, não podemos dissociar 

o que é realizado socialmente em uma cidade do que é praticado em uma 

praça. 

 Apesar de compreender que Ardila (2011) realizou seu trabalho em uma 

escala maior, contemplando uma análise comparativa com duas realidades 

distintas de Mossoró, no caso, as cidades do Rio de Janeiro e Bogotá na 

Colômbia, percebemos que as suas ideias sobre o uso de um espaço público 

para a teatralização da atividade política por parte dos personagens locais 

merece uma atenção especial. 
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A partir de nossa perspectiva, o espaço público não só tem 

importância como um lugar para o convívio cotidiano, a realização de 

cerimônias ou rituais coletivos, o debate de ideias racionais ou a 

manifestação política para exigir ou protestar um determinado direito; 

ou ainda como um eixo conceitual para construir imagens sobre a 

cidade e visões de mundo. Mais do que isso, constitui um cenário 

onde se desenvolve a dramatização, a performance do exercício 

político (ARDILA, 2011:99). 

 O Corredor Cultural, como já foi dito, é um objeto de políticas públicas 

desenvolvidas pelas duas últimas gestões municipais, e ao mesmo tempo 

serve como cenário para a afirmação de conexões eleitorais. A partir disso 

pensamos: como são desenvolvidas essas conexões? Quais os personagens 

que atuam neste palco para que os laços entre políticos e cidadãos sejam 

criados? Que qualidades norteiam essa conexão?  

 Portanto, a seguir, faremos uma descrição dos personagens da cena 

local com o intuito de identificar os principais sujeitos que atuam neste palco. E, 

posteriormente, evidenciaremos como é desenvolvida a conexão entre esses 

personagens, quais estratégias são criadas, quais interesses são 

contemplados para as afinidades serem concebidas, como a população 

percebe positivamente a obra e relaciona com as duas gestões municipais que 

destacaremos.  

   

3.1 Principais sujeitos que atuam politicamente no Corredor Cultural  

É possível observar que, em Mossoró, a intervenção realizada para a 

edificação do Corredor visava a contribuir para a identidade da cidade com 

espaços que foram instalados estrategicamente para isso, como a Praça de 

Convivência e o Memorial da Resistência que, nesse caso, tiveram inseridos 

elementos da memória do povo mossoroense. Alguns fatos podemos observar 

claramente: esse projeto possibilitou a requalificação de uma área e afirmou 

novas centralidades; a antiga estação de trem foi reformada cedendo lugar ao 

que hoje é o complexo; novos fluxos de pessoas, investimentos e eventos 

foram criados e promovidos no local. 

Faz-se necessário salientar que a área onde foi executado o projeto não 

sofria com a degradação e nem a desordem urbana, pois uma parte da elite 

mossoroense morava nas proximidades, principalmente na Avenida Rio Branco 
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e logradouros públicos eram relativamente conservados. A análise das 

continuidades e descontinuidades na percepção dos moradores bogotanos e 

cariocas acerca dos espaços de encontro e sociabilidade, possibilita fazer um 

paralelo com Ardilla (2011:226): 

Insistimos também, a partir da análise das despesas e dos padrões 

espaciais de localização, que os projetos de espaço público foram 

concebidos como estratégias de requalificação dos centros urbanos e 

das áreas residenciais consolidadas. Estas intervenções foram 

orientadas mais para criar uma imagem de cidade e fortalecer as 

áreas de encontro dos moradores, do que para atender às demandas 

de integração nos mercados globais. 

 Estas afirmações refletem uma das discussões acima levantada, sobre 

determinados espaços reafirmarem a identidade do povo mossoroense, criando 

assim um discurso positivo com apelos à história e à memória. Esta linguagem 

é percebida de maneira satisfatória por parte de determinados sujeitos que 

vamos listar adiante e, comprovaremos através da análise de suas entrevistas.  

Estes sujeitos, no caso os grupos de quadrilhas juninas e alguns 

gestores públicos, têm a função no trabalho de criar um quadro geral para 

análise, pois não temos condições de criar algo singular especificando cada 

sujeito e sua respectiva atuação política.  

 Rosalba Ciarline administrou Mossoró por três oportunidades: uma 

gestão ocorreu entre os anos de 1988 e 1992 e em mais duas oportunidades 

de 1996 a 2000, sendo reeleita para mais quatro anos de governo, ou seja, 

entre 2000 e 2004. Uma das suas características centrais como chefe do 

executivo mossoroense foi dar uma atenção especial à estética da cidade, 

atenção essa materializada pela construção de diversas praças em muitos 

bairros, como a Praça do Rotari, no Bairro Nova Betânia, em sua primeira 

administração que, inclusive, serviu de praça modelo para outras.  

 É só a partir de sua segunda administração (1996-2000) que o projeto 

“Corredor Cultural” começa a ser planejado. É neste momento também que o 

Concurso de Quadrilhas Juninas, organizado pela Gerência da Cultura, 

começa a ganhar desenvoltura, ou seja, crescia a cada ano e o espaço antigo, 

no largo do “Jumbo” (uma área no centro da cidade que hoje localiza-se o 

Ginásio Pedro Ciarline), não era suficiente para atender a demanda. Então, 

existia uma reivindicação da classe artística e dos grupos de quadrilhas para 
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que fosse criado um novo espaço, mais amplo e com melhores condições para 

apresentações.  

 O Concurso é transferido, a partir de 1998, para a recém-criada Estação 

das Artes Elizeu Ventania, e esse foi o marco inicial para a criação do Mossoró 

Cidade Junina e automaticamente o estopim para a concepção do Corredor 

Cultural enquanto equipamento urbano. A partir desses fatos temos a 

construção de um cenário recheado por tramas, bastante interessante para 

análise: a iniciativa da Gerência da Cultura de estabelecer um concurso 

desperta a organização da sociedade em grupos. No caso das quadrilhas 

juninas, o concurso cresce e é necessária a sua expansão, ou seja, a 

necessidade de crescimento advém de uma iniciativa popular, onde os 

gestores municipais percebem e atendem o seu pleito. Esse cenário descrito é 

uma das primeiras formas de afinidade que destacamos, pois as pessoas que 

compõem os grupos perceberam que suas reivindicações estavam sendo 

atendidas pela prefeita.  

 Isso pode ser comprovado pela reeleição da então chefe do executivo 

Rosalba Ciarline, que se candidatou e venceu a eleição de 1999, derrotando 

Fátima Rosado, candidata de oposição filiada ao PMDB. Uma das suas 

plataformas de governo residia justamente na criação do Mossoró Cidade 

Junina, no concurso de quadrilhas juninas e, acima de tudo, na criação do 

Corredor Cultural, ou seja, o espaço público teve um papel central no embate 

eleitoral daquele ano. O seu governo foi tão bem avaliado pela população que 

por duas oportunidades, de maneira ininterrupta, ela elegeu sua sucessora, no 

caso Fátima Rosado, que aderiu ao seu palanque depois das eleições de 1999. 

Com Fátima Rosado, portanto, as obras do Corredor Cultural foram 

concluídas no ano de 2008. Em suas propostas de governo, ficou evidente o 

papel do espaço público com caráter civilizado e, principalmente o papel das 

praças do complexo que reforça o sentido cívico. A sua administração deu 

continuidade nos projetos “juninos” de Rosalba, o Concurso de quadrilhas foi 

expandido, pois passou a ser interestadual, com premiações significativas, 

reunindo grupos de praticamente todos os estados nordestinos. Nas 

propagandas oficiais da prefeitura era muito comum serem observados termos 

que faziam alusão à dimensão das festas realizadas no local como: “O 
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segundo São João do Mundo” (uma referência aos festejos juninos), “O maior 

espetáculo a céu aberto do mundo” (que se referia ao Auto da Liberdade).  

 O reforço à identidade do povo mossoroense através das festas, 

eventos, praças e festivais faziam crescer um discurso positivo em torno da 

administração pública, visto que Fátima Rosada é reeleita em 2007 para mais 

quatro anos de governo.  

 Para poder explicar uma ligação mais efetiva entre os usuários em geral 

e o grupo político, listaremos alguns personagens da cena a qual fazíamos 

referência, que são justamente os grupos juninos, como eles se organizam e 

um pouco de seu histórico. Estes dados foram coletados em entrevistas com 

representantes das próprias agremiações e servidores públicos da Secretaria 

de Cultura e Escola de Artes de Mossoró. 

O festival de quadrilhas juninas organizado pela prefeitura de Mossoró 

no ano de 2013 contará com a presença de 150 quadrilhas juninas de todos os 

estados do Nordeste. Existem várias categorias e modalidades em disputa: 

adultas e infantis, estilizadas e tradicionais, além dos concursos de rei e rainha 

do São João. 

A cidade de Mossoró conta atualmente com 22 quadrilhas, sendo 8 

estilizadas (04 adultas e 04 infantis) e 14 tradicionais. Destas 22 agremiações 

apenas dois grupos estilizados possuem uma organização com atividades o 

ano inteiro, ou seja, são grupos que encontram estratégias para se 

consolidarem como referência para a cidade. São eles: a Companhia Junina 

Lume da Fogueira e o Grupo Junino Zé Matuto. 

A Lume da Fogueira foi fundada em 1998 pela professora da Rede 

Municipal de ensino Liana Duarte e alternou momentos em que transitava entre 

os concursos estilizados e tradicionais, mas, nos últimos anos, vem optando 

pelo estilizado. Conta atualmente com 40 pares de brincantes, ou seja, 80 

componentes dançando de maneira fixa no grupo e 10 pessoas na “regional” (a 

banda de apoio, que acompanha o grupo nas apresentações entoando seus 

cânticos). Esta agremiação vem obtendo bastante sucesso nas mais diversas 

apresentações pelo Nordeste, pois é a atual campeã estadual do concurso 

organizado pela Intertv Cabugi e vice-campeã nordestina do concurso 

organizado pela Rede Globo, em Pernambuco.  
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A outra agremiação é o Grupo Junino Zé Matuto, a quadrilha mais antiga 

do estado do Rio Grande do Norte, com trinta anos de existência. Foi fundada 

em 23 de junho de 1983 pela brincante Dona Marlene Amorim. Atualmente tem 

como coordenador o coreógrafo Wellington Barbosa. Conta com vinte e quatro 

pares de brincantes, ou quarenta e oito componentes, além de cinco pessoas 

para o “regional”.  

O Concurso de quadrilha junina ocorre durante o Mossoró Cidade 

Junina, é organizado pela Secretaria de Cultura e Escola de Artes e acontece 

no espaço conhecido como Arena Deodete Dias (número 2 no mapa abaixo e 

foto). 

 

 

 

MAPA 8: Localização da Arena Deodete Dias no Corredor Cultural. Autores: Alexsandra Rocha e 

Gomes Neto, 2012. 
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IMAGEM 15: Espaço Itinerante “Arena Deodete Dias”. FOTO: GOMES NETO, 2013. 

3.2 Afinidades entre os sujeitos e o grupo político. 

Esta parte do nosso trabalho tem como principal objetivo explicar como 

são estabelecidas as conexões eleitorais entre usuários e políticos, tendo como 

principal elemento de análise as entrevistas que foram realizadas com os 

grupos juninos e os representantes do poder público. Destacaremos os temas 

abordados pelos organizadores das quadrilhas, organizadores do concurso de 

quadrilhas juninas, que são funcionários da Secretaria de Cultura e do diretor 

da Escola de Artes de Mossoró.  

Alguns fatos merecem um destaque prévio com o intuito de facilitar a 

nossa linha de raciocínio posteriormente. Os grupos juninos, em sua maioria, 

são muito numerosos, pois são formados por inúmeros brincantes, 

organizadores, coreógrafos, banda de apoio (regional), diretores.  

São capazes de mobilizar e agregar pessoas de um bairro ou até 

mesmo outras áreas da cidade, pois os grupos juninos geralmente representam 

um bairro, no caso da Lume da Fogueira o Doze Anos e a Zé Matuto o Santo 

Antônio, duas das áreas mais populosas da cidade. Todas as quadrilhas de 

Mossoró, sejam elas infantis ou adultas, estilizadas ou tradicionais, são 

localizadas em bairros periféricos, ou seja, não existem quadrilhas do centro da 
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cidade nem tampouco de bairros considerados elitistas, como é o caso do 

Nova Betânia ou Inocoop. 

Conversando com os representantes dos grupos, foi observado um fato 

que merece um destaque especial: o orçamento. Das duas quadrilhas 

permanentes da cidade, os valores são significativos durante o período junino. 

A Lume da Fogueira projeta investir valores que variam entre $ 25.000,00 e $ 

30.000,00; enquanto que a Zé Matuto, o orçamento está estimado em $ 

40.000,00. Portanto, cifras que necessitam de estratégias eficientes para a 

arrecadação, pois nenhum grupo possui um patrocinador que cubra todas as 

despesas.  

Outro ponto refere-se às viagens, pois existe todo um circuito anual de 

concursos distribuídos tanto pelo Rio Grande do Norte como por estados 

vizinhos no Nordeste. É muito comum os grupos terem em média sete ou oito 

apresentações em diferentes cidade e estados, e isso implica despesas e 

outras estratégias, no caso essas de deslocamento. 

O nosso último ponto diz respeito à programação oficial da Prefeitura de 

Mossoró para os eventos culturais. Existe um planejamento por parte da 

Secretaria de Cultura e da Escola de Artes que contempla vários editais, 

projetos e concursos que disponibilizam verbas e estruturas de apoio para as 

suas respectivas realizações. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura é lançada 

anualmente e visa a oferecer $ 300.000,00 para serem investidos em projetos 

que contemplem os mais diversos eventos culturais nas áreas de literatura, 

dança, teatro, etc. O Prêmio Fomento, que tem como objetivo estimular a 

criação independente na música e no teatro, premiando os melhores grupos 

anualmente; o Projeto Corredor Cultural, que disponibiliza recursos para a 

apresentação de diversas atrações durante todo o ano no local de mesmo 

nome.  

Portanto, grupos numerosos, capacidade de agregar pessoas e bairros, 

orçamentos elevados, viagens estaduais e interestaduais, leis, projetos, editais 

e interesse dos gestores públicos, cria-se assim uma trama que pode 

estabelecer uma ligação com uma proposta de Ardilla (2011, p. 231), modelo 

adaptado de interpretação de conexões eleitorais que julgamos ser bastante 

proveitoso para nosso escopo de pesquisa:  
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(...) Consiste na seguinte sequência: elite de planejadores urbanos > 

propostas dos políticos > política de governo > preferências dos 

cidadãos. De acordo com este modelo, as ações políticas são 

promovidas por uma elite formada por grupos especializados de 

urbanistas e profissionais que se posicionam como vanguardas 

intelectuais, e cuja obrigação é interpretar e entender as demandas 

dos cidadãos e propor políticas que redundem no bem-estar da 

maioria. Essas vanguardas são responsáveis pela promoção da 

participação dos cidadãos na execução dos projetos, pela inclusão 

dos grupos marginais e, em última instância, pela própria construção 

da ideia de cidadania. 

 Por que julgo esse modelo válido para ser aplicado na realidade 

mossoroense? Existe um grupo de planejadores que lançam propostas na área 

cultural, principalmente aqueles ligados à Escola de Artes. Essas propostas 

tornam-se plataformas de governo, interessam a determinadas parcelas da 

população que acabam por simpatizar pelo grupo político local, que governa a 

cidade ininterruptamente desde 1993. Existe toda uma relação de 

interdependência, esses elementos são mais relacionais do que hierárquicos, 

além de evidenciar a concorrência pelos recursos entre os vários grupos. 

Como pode ser melhor mensurar esta análise acima? Proponho 

dissertar sobre as entrevistas com os grupos juninos e o diretor da Escola de 

Artes de Mossoró. Em relação às quadrilhas, nossos questionamentos foram 

direcionados para a relação com os gestores: como é estabelecida uma 

conexão eleitoral com os mesmos; que estratégias são utilizadas para se 

afirmar essa afinidade; se as políticas públicas culturais da cidade satisfazem 

os seus anseios. 

Perguntado sobre a relação com a administração da cidade, a 

representante da Lume da Fogueira, professora Liana Duarte, responde: 

É uma relação bastante satisfatória, em que o grupo político atende, 

na medida do possível, as nossas necessidades enquanto grupo 

junino. Um exemplo foi o ano de 2012, quando a quadrilha ganhou o 

concurso da Intertv Cabugi e, com isso, foi representar o estado no 

concurso da Globo Nordeste em Pernambuco. A prefeitura de 

Mossoró nos deu apoio incondicional em relação à viabilização de 

nosso transporte e hospedagem na capital pernambucana. 

 Por outro lado o representante da Zé Matuto, coreógrafo Welington 

Barbosa (foto), apresenta outros argumentos: 
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Hoje em dia é uma relação pouco complicada, devido a alguns 

problemas acontecidos em anos anteriores, pois o nosso grupo tinha 

uma relação estável com a administração da cidade, problemas 

esses relacionados pela preferência a outros grupos. Não temos 

condições financeiras à altura dos outros e o privilégio causa revolta 

entre alguns componentes, sendo assim, alguns mudaram sua 

opinião política e agora fazem parte da oposição.  

 Podemos destacar nestas duas falas elementos interessantes para a 

discussão, pois a Lume da Fogueira mostra-se com uma relação bastante 

harmônica, enquanto que a Zé Matuto nos apresenta uma relação mais 

complexa, no sentido de que determinados componentes fazem parte da 

oposição. Ou seja, nem todos comungam da mesma ideia de apoio ao grupo 

político. Vale salientar que não é a grande maioria do grupo, como afirma seu 

coreógrafo, apenas alguns membros. 

 

 

IMAGEM 16: Grupo Junino Zé Matuto. FOTO: Organização da Quadrilha, 2012. 

A proximidade do primeiro grupo, a Lume da Fogueira, com os gestores 

municipais se mostra bastante positiva, pois os membros evidenciam uma 
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simpatia enorme pelo grupo político. Perguntamos aos dois grupos como é 

estabelecida uma conexão eleitoral com os gestores públicos e que estratégias 

são realizadas para se afirmar essa afinidade. Liana Duarte menciona: 

Apesar de não haver até o momento nenhuma cobrança eleitoral, o 

grupo sabe reconhecer a ajuda que recebemos. Utilizamos de 

reuniões entre o grupo junino e o grupo político, é sempre deixado 

claro a democratização, como também quem são os apoiadores da 

quadrilha, principalmente aqueles que são incondicionais, 

independente de momentos eleitorais. 

 O coordenador da Zé Matuto, Wellington Barbosa, opina da seguinte 

forma: 

O grupo nos permite ter uma ligação máxima, uma conexão de total 

apoio, apoio esse oferecido das seguintes formas: ônibus para 

viagem, concursos para meios de competição, pequenos eventos 

como o “Pingo do mei dia”, arraiá das praças, entre outros. Sendo 

assim, essas estratégias vêm fazendo com que a afinidade se torna 

mais próxima.  

 É possível observar nos dois casos, sempre, o uso da palavra “grupo” 

em suas falas. Fica claro que a organização em grupo não deixa de ser uma 

estratégia para que eles ganhem visibilidade. Essa notoriedade por parte dos 

gestores faz que voltemos a pensar em dois casos de nossa análise acima 

citada: a questão dos grupos numerosos e a capacidade de agregar pessoas e 

bairros. Quando estes cidadãos organizam-se em grupos as suas 

reivindicações tornam-se mais eficientes, no sentido de que a uma significativa 

parcela de pessoas dos bairros voltadas a estabelecer um diálogo ou até 

mesmo um conflito, quando há o primeiro, reforça-se assim uma afinidade. 

 A Lume da Fogueira, através de sua coordenadora Liana Duarte, deixa 

claro que uma das condições para que a conexão se estabeleça é a 

“democratização” deste apoio, ou seja, é enfatizado que mesmo existindo o 

apoio por parte da classe política, a mesma não faz cobranças eleitorais. Então 

o grupo sente-se a vontade para votar nos candidatos que desejem. Porém, ela 

afirma que o grupo sabe reconhecer essa ajuda e que acaba por votar nos 

candidatos da situação. No tocante a Zé Matuto a conexão precisa ser melhor 

explicada, para não parecer paradoxal com o que citamos acima. Apenas 

alguns componentes não simpatizam com o projeto político vigente, enquanto 

que a direção da quadrilha tem uma “conexão total”.  
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 As estratégias das quadrilhas juninas com o grupo político são variadas: 

ocorrem reuniões e organização de eventos, que atraem a simpatia dos 

mesmos e apoio financeiro para custear determinadas despesas. 

 Realizamos ainda uma terceira pergunta aos grupos. Se eles sentem-se 

privilegiados/atendidos pelas políticas públicas culturais da prefeitura. Liana 

Duarte cita:  

Qualquer grupo cultural deve sim sentir-se privilegiado quando se tem 

o apoio e o respaldo das políticas públicas culturais de Mossoró. A 

Prefeitura Municipal de Mossoró sempre levou a sério o título de 

capital da cultura potiguar, e isso se torna claro diante do seu apoio e 

as políticas exercidas para contemplar todos os grupos de cultura da 

cidade, seja ela de qual linguagem artística for: dança, música, teatro, 

etc. 

 Por outro lado, Wellington Barbosa mostra um apreço especial a um ex-

secretário de cultura, que não mais faz parte da administração devido à sua 

morte: 

Hoje não, mas já fomos sim em uma gestão passada. Quando 

Gonzaga Chimbinho era o secretário, tínhamos um pequeno 

privilégio, pois o professor tinha uma simpatia muito grande pelo 

nosso grupo e somos bastante gratos a ele. A nossa quadrilha 

sempre agradece e agradecerá o seu apoio, onde quer que ele esteja 

o “grande mestre da cultura”. 

 

 

IMAGEM 17: Concurso de quadrilhas juninas de Mossoró, ano 2012, realizado na Arena 

Deodete Dias. FOTO: Organização da Zé Matuto, 2012.  
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 Continuamos constatando que a Lume da Fogueira tem uma relação de 

afinidade bastante positiva com a prefeitura, evidenciada através de suas falas, 

enquanto a Zé Matuto tenta reestabelecer seus laços de afinidade, pois, 

falaram que já tiveram uma ligação mais afetiva. Quando citam a sua relação 

com o antigo secretário de cultura e fazem os seus agradecimentos, muito se 

deve as ajudas financeiras que o mesmo concedia do seu próprio “bolso”, pois 

era entusiasta declarado deste grupo, algo que não deixa de estabelecer uma 

relação política de afinidade.  

 Fica evidente que a questão financeira é um dos pontos principais do 

estreitamento desta relação, no sentido de que os orçamentos são caros e os 

grupos não possuem verbas próprias. Como ocorre o interesse dos gestores 

em custear determinadas despesas, os grupos juninos veem isso com bons 

olhos e concretizam relações, acordos que desencadeiam na conexão eleitoral.  

Foi realizada uma conversa demorada com o atual diretor da Escola de 

Artes de Mossoró, Boanerges Perdigão, então organizador do concurso de 

quadrilhas juninas da cidade. Realizamos várias perguntas sobre a forma como 

era organizado o concurso e o mesmo cita: “é o melhor concurso do Nordeste! 

A Prefeitura dá o evento e oferece o espaço”. Indagamos sobre a relação dos 

orgãos públicos com os grupos juninos:  

Sempre houve uma afinidade, a convivência é boa, existe ajuda para 

o translado dos concursos juninos das cidades vizinhas, há algumas 

ajudas de custo, como no caso do “Pingo do mei dia”, principalmente, 

na medida do possível, com: pequenos recursos financeiros, 

transportes e ajudas diversas. A Prefeitura não financia nenhum 

grupo, pois esses se tornaram “empresas”. O São João é uma festa 

do povo, deve ser organizada pela prefeitura com apoio do povo.  

 A ideia de conexão pode ser concretizada e justificada pelas entrevistas 

entre os grupos juninos e representantes do poder público, pois ambos 

reafirmam o que propomos. Mesmo a Zé Matuto evidenciando relações 

estremecidas, podemos observar uma afinidade por parte de seus 

organizadores. No começo de sua entrevista, o diretor da Escola de Artes 

afirma categoricamente, que “sempre houve uma afinidade”, portanto, há elos 

de ligação de grupos organizados da sociedade mossoroense com os gestores 

públicos. 
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 Outro ponto que chama bastante atenção é o fato de que tais grupos 

tornaram-se verdadeiras empresas. Conversando com o diretor Boanerges 

Perdigão, é explicado que os orçamentos dos grupos são altíssimos e eles 

realizam uma série de estratégias para conseguir viabilizar essas verbas, seja 

com o poder público e/ou com a iniciativa privada. Faz parte dessas iniciativas 

a organização de festas, torneios, arraiás e a todos eles a prefeitura oferece 

apoio logístico (iluminação, decoração, orientação jurídica). Apesar de 

reconhecer que é uma festa privada, salienta a mobilização dos bairros.  Nesse 

sentido, Perdigão afirma: o apoio ao movimento cultural rende uma adesão por 

parte de toda a cidade. Conclui reafirmando o olhar positivo por parte dos 

cidadãos em relação aos eventos de ordem cultural na cidade e que ocorrem, 

todos eles, no Corredor Cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O espaço público, no caso o Corredor Cultural em Mossoró-RN é 

entendido neste trabalho como uma trama, que, apresenta um emaranhado de 

relações que podem ser explicadas pela ação dos grupos e sua relação com o 

espaço físico.  

A apresentação da relação entre a dinâmica urbana de Mossoró e os 

espaços públicos, mostrou que a cidade atualmente é gerida por uma proposta 

de governo que dá importância à concepção de espaços dessa natureza no 

centro da cidade. E tal fato pôde ser comprovado pelo alto número de praças 

na área central, pelo número de eventos festivos e culturais que são realizados 

nos locais, em especial no Corredor, pelo fluxo grande fluxo de transeuntes.  

Entendemos que o conteúdo festivo que é implantado no Corredor 

ganha uma centralidade na medida em que são apresentadas manifestações 

que envolvem políticos, cidadãos e grupos organizados, envolve a questão do 

planejamento urbano. 

Se levar em conta que a cidade não dispõe de “atrativos naturais”, como 

praias, serras ou outros “cartões postais”, pode-se pensar que a edificação 

deste projeto por parte dos gestores municipais teve como um dos objetivos a 

construção de uma imagem que agregasse valor à cidade. Portanto, essa 

imagem esta intimamente associada aos usos do Corredor. 

O conceito de “cenário”, justificou-se aqui pela necessidade de explicar 

conceitualmente a relação entre a prática social e sua interação com a 

morfologia de um espaço físico. Constatou-se a existência de uma ação 

dramática por parte dos mais diversos sujeitos que atuam no espaço do 

Corredor Cultural promovendo a dinamização do espaço.  

Esta ação, que é encenada em um ambiente público, qualifica o espaço 

na medida em que ganha um lugar (espaço físico), no caso o espaço público, 

pois a organização e/ou a desorganização, os comportamentos (práticas 

sociais) diversos são interpretados de múltiplas maneiras em um logradouro 

público.  

 A ideia de cenário foi apresentada levando em consideração seis 

elementos: a ordem, a co-presença, a visibilidade, a morfologia, os 

comportamentos e significados. Estudando a sua ação conjunta, o cenário é 
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criado e serve para ser explicado, gerando a possibilidade de fazer uma ligação 

clara com os outros conceitos envolvidos no escopo da pesquisa, como 

“práticas sociais” e “territorialidade”. 

 Foi constatado que os sistemas de vigilância privada e a civilidade por 

parte dos usuários exercem a função de assegurar a ordem. A cordialidade 

representa uma marca em determinados espaços, como é o caso da Praça da 

Criança. Portanto, merece destaque o fato de códigos de civilidade serem 

respeitados.  

 No entanto, a ordem também encontra o seu oposto no Corredor, no 

caso, a desordem. Foram estabelecidas as transgressões em menores e 

maiores para explicar de forma mais clara os danos ao patrimônio público. São 

exemplos de transgressões menores: pichamento de paredes; danos às 

calçadas; quebra de patrimônio público (lixeiras, telas de proteção), deposição 

de lixo em áreas inadequadas.  

 Por outro lado, são formas de transgressões maiores: conflito físico entre 

flanelinhas; utilização para fins pessoais de locais públicos por parte dos 

flanelinhas; uso de drogas ilícitas nas dependências das praças; venda de 

espaços privilegiados e reservados como camarotes para shows na Estação 

das Artes durante o período de festas municipais. 

 A co-presença e a visibilidade são tratadas aqui de forma interligada, 

devido à impossibilidade de dissociação de ambos os conceitos. Estar em um 

espaço público, que é coletivo, implica necessariamente a simultaneidade e a 

publicização, ou seja, muitos usuários se fazem presentes e sabem que estão 

expondo as suas imagens. Nesse caso, reconhecemos que o espaço público 

do Corredor Cultural não é o lugar do anonimato, e sim o local da mínima 

intimidade possível.  

 A publicidade é feita no Corredor seguindo basicamente determinadas 

estratégias, ou seja, a visibilidade por parte dos usuários respeita algumas 

características, como: o modo de se vestir, a aparência física, a questão social.  

 Foi observado ainda que, apesar de existir uma certa animosidade entre 

os grupos que frequentam o Corredor Cultural, há ao mesmo tempo um mínimo 

de respeito e uma territorialidade entre os seus pares, pois não há um 

confronto físico, ou foco de tensão maior. Mas existem espaços territorializados 

entre os grupos, devendo a cada grupo ocupar o seu lugar.  
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Nota-se, mais uma vez, porções do espaço que são territorializadas, no 

sentido de que um determinado espaço é especificadamente utilizado por um 

grupo em particular e assim, podemos constatar que estes espaços são 

respeitados por cada grupo.  

A cena pública é complementada pela relação entre a morfologia, os 

comportamentos e os significados e valores que permeiam as práticas no 

Corredor Cultural.  

O comportamento, os significados e valores observados estabelecem 

uma relação com a morfologia das praças, no sentido de que as práticas 

exercidas comungam com a função das praças, mesmo sabendo que isso não 

é regra absoluta, devido ao fato de haver transgressões e usos distintos dos 

equipamentos. Os comportamentos são variados em relação à função da 

praça. 

 A significação representou um elemento muito importante para este 

trabalho, pois a partir dela foram constatados quais os valores e significados 

que os usuários atribuem ao Corredor. Quando realizamos o trabalho com 

mapas mentais –  justificados pela crença de que neste espaço Mossoró se 

conhece enquanto cidade – encontramos uma fonte muito rica para refletir a 

respeito: a capacidade de fazer uma ponte entre os significados enquanto 

componente de um espaço público e os mapas mentais, ou seja, o elo entre o 

conceito e o empírico. Os mapas trabalhados evidenciam, através da memória, 

da experiência, do convívio a prática social que um usuário atribui a um 

determinado espaço, e assim pensamos que ocorreu com o Corredor. 

Os mapas produzidos mentalmente, trouxeram à tona informações 

relevantes e particularidades acerca dos espaços públicos, relação direta com 

a discussão sobre o Corredor: o acesso aos espaços, representados através 

das vias e das calçadas; a disposição física dos equipamentos públicos; a 

forma como as pessoas se organizam para melhor utilizar os espaços físicos 

das praças; a relação com a vizinhança; os festejos e eventos.  

Ficou evidente ao final do trabalho/pesquisa que não ocorrem oposições 

políticas à construção e ao uso do Corredor Cultural. Afinal, é muito discutível a 

questão da oposição em Mossoró, pois uma mesma família administra a cidade 

há décadas. Essa falta de oposição, é reafirmada quando fica clara a 

participação de diversos grupos, que são usuários do espaço, nos eventos 
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organizados pela prefeitura. A elaboração de uma agenda política voltada para 

atender determinadas demandas, como é o caso da cultural, cria um ambiente 

favorável para os grupos gestores.  

 Existe uma relação muito próxima entre espaços públicos e política. E 

isso se torna evidente em Mossoró quando a população percebe de maneira 

satisfatória que as verbas públicas estão sendo destinadas para áreas de 

interesse comum. Os gestores que realizam este trabalho acabam sendo 

contemplados com a simpatia dos usuários/eleitores, sendo assim, é justificada 

uma conexão eleitoral por parte de grupos políticos e grupos da sociedade civil.  

 A produção material do Corredor Cultural está longe de ser inserida 

como parte de uma estratégia global de reprodução do capital, atendendo a 

interesses exclusivamente privados dos grandes agentes imobiliários e 

planejadores urbanos internacionais. Pelo contrário, pudemos constatar que a 

produção do Corredor atende a uma conexão entre cidadãos e políticos, na 

qual ambos comungam de interesses em comum. 

 Neste contexto, os espaços públicos são aproveitados atendendo a sua 

finalidade de equipamento urbano, no sentido de oferecer aos seus usuários a 

possibilidade de desfrutar de um local onde o sentido de cidadania possa ser 

aplicado.  

 Finalmente, consideramos que o Corredor Cultural tem um papel central 

e decisivo na formação de uma esfera pública local.  
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ANEXOS  

 

CONVERSAS E ENTREVISTAS UTILIZADAS NO SEGUNDO CAPÍTULO. 

Conversas com os usuários.  

Os nossos filhos estão aqui para se divertir, mas também para aprender, 

quando respeito a ordem de chegada e pego a fila, meu filho aprende bons 

valores”. Maria Helena de Lima. 

GRUPOS 

Como é a relação de vocês com as praças e outros grupos organizados?  

“A nossa torcida (Baraúnas) é maior nos bairros que ficam ao lado (Doze Anos, 

Bom Jardim), então temos que controlar este pedaço e mostrar para os otários 

(torcedores do Potiguar) quem chegou primeiro. Riscamos as paredes para 

eles verem que somos nós quem dominamos o pedaço. Podemos até aceitar 

que eles utilizem as quadras, desde que respeitem a nossa torcida”. (Luís  

Antônio.) 

Como um grupo ver o outro? Que qualidades atribuem sobre eles 

próprios? O que você me diz a respeito dos muitos homossexuais que 

praticam atividades com vocês? 

“Aqui jogamos e caminhamos tranquilamente e mantemos a forma física. Entre 

as muitas brincadeiras e jogos, sempre nos confraternizamos. Existe um 

respeito muito grande por parte dos demais jogadores, pois eles sabem que o 

importante é fazermos a nossa parte em quadra e que nossa vida sexual não 

diz respeito a ninguém. Nas outras praças não sei se isso é possível”.    Mário 

Lopes da Silva. 

Qual o interesse de vocês em ficar apenas observando as atividades 

esportivas? Namoram esses atletas?  

Não, não namoramos, apenas observar a cena. Que é fantástica por sinal, 

muitos corpos sarados, atléticos, aguça a imaginação de “todas” aqui. (Fábio 

Rodrigues)  

Que aspectos você destaca em um espaço público como o Memorial da 

Resistência?  

Sempre quando quero descolar com alguém venho para aqui (Memorial da 

Resistência), pois posso encontrar pessoas da minha idade e que são bonitas, 

assim é só fazer o meu papel de homem. (Jorge Henrique. 18 anos). 
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Como vocês veem o outro grupo? Que qualidades são atribuídas a eles? 

(dos roqueiros para os emos)  

Os emos deixam-se levar pelo que acontece atualmente, não assumem a sua 

verdadeira identidade por falta de coragem e caráter e, no fim se transformam 

nessas coisas que vemos. (roqueiro Carlos André, de 21 anos).  

Até hoje não sei por que eles não se assumem viados, ficam escondendo-se 

atrás de máscaras. ( Ricardo André ) 

Vocês já entraram em conflito com os emos? 

Não, eles usam os espaços deles e a gente os nossos. (Carlos André, de 21 

anos). 

Como vocês observam o Corredor Cultural?  

A maior parte das bandas que vem fazer shows na Estação das Artes é de 

forró, enquanto que a gente tem que se contentar em ouvir essas músicas, não 

há opção pra quem curte rock ( Luís Antônio, 19 anos). 

É o maior lixo cultural as festas na Estação (das Artes). (Carlos André, de 21 

anos).  

FLANELINHAS  

Como é o relacionamento de vocês com as praças e os usuários?  

Dependo só desse trabalho para sobreviver, é muito difícil porque falta o 

dinheiro do bujão, e aqui o pessoal nem sempre paga. Dão mais pratas. Eles 

(os usuários) fecham a porta na nossa cara e não diz nem obrigado. 

Trabalhamos a noite toda. Cada guardador tem o seu lugar na praça, o 

(espaço) do outro é o outro lado da praça, nunca tivemos problemas com as 

pessoas, todo mundo respeita o (nosso) trabalho. José Marcos, de 66 anos.  

É um ambiente muito pesado, o povo não respeita a gente, são mal educados. 

Não querem nem pagar, passamos a noite trabalhando e depois não querem 

dar nada. ( Tinho, 29 anos).  

Como vocês veem os gerentes e donos de estabelecimentos comerciais? 

“Muitos donos e gerentes chamam a polícia com qualquer coisa, até quando 

não há problemas”. (Gileno Souto. 25 anos).  

Não tenho nada contra eles, eles é que não gostam da gente. (José Marcos, de 

66 anos). 

Pense num bando de otários. (Gileno Souto. 25 anos).  
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COMERCIANTES (vendedores ambulantes, prestadores de serviços 

diversos) 

Que tipo de práticas sociais podemos encontrar nesta praça? (Praça de 

Eventos) 

Pensamos muito na organização e na limpeza da praça. A clientela aqui é 

muito elitizada, filhos de juízes, empresários que pagam sem reclamar dos 

valores cobrados e ainda compram lanches, aumentando nossas vendas. 

Dezembro é o melhor mês, pois é o mais movimentado, pegamos carona no 

público do Parque da Criança que estão insatisfeitos com valores lá cobrados. 

(Arlindo Vieira. Pequeno comerciante da praça).  

Que tipo de práticas sociais podemos encontrar nesta praça? (Praça de 

Convivência)  

Enfrentamos problemas com a desunião por parte dos donos, houve até 

problemas entre as empresas. Os flanelinhas vivem fazendo ameaças a 

nossos clientes quando eles se recusam a pagar, fizemos até campanhas 

contra, mas, não adiantou. Houve uma tentativa de tirar o ECOART da praça, 

mas dessa vez conseguimos que eles ficassem. O pagamento das taxas de 

água e luz são coletivos, mas de vez em quando enfrentamos problemas, pois 

alguns donos se recusam a pagar devido o consumo diferenciado de cada um. 

(Carlos Lima Rocha Filho. Proprietário de lanchonete).   

 

Que tipo de práticas sociais podemos encontrar nesta praça? (Praça da 

Criança) 

Existe muita reclamação do público com relação ao troco principalmente, nas 

semanas que chovem o trabalho é muito dificultado. Existem meses que 

recebemos pouco e gastamos muito, não economicamente viável pela variação 

do público, em época de grandes eventos como o Cidade Junina, o público 

aumenta consideravelmente. Tivemos em média quatro problemas com 

flanelinhas. ( Jenildo Barbosa da Silva). Gerente do Parque). 

ENTREVISTAS DO TERCEIRO CAPITULO. 

A entrevista a seguir foi realizada com Wellington Barbosa, coordenador e 

coreógrafo do Grupo Junino Zé Matuto. 
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01ºQUESTÃO: Como é a relação do Grupo Zé Matuto com os gestores 

públicos de Mossoró?  

 Bem, hoje em dia é uma relação meio complicada devido alguns 

problemas acontecidos em anos anteriores, pois nosso grupo tinha uma 

relação estável com a administração da cidade. Problemas esses pela questão 

de preferência, prioridades a outros grupos, pelo fato de não termos condições 

financeiras a altura de certos grupos e isso causou revolta entre componentes 

da quadrilha, independente de condições financeiras todos representam o 

nome da cidade, no entanto, através desses acontecimentos veio o fato de 

alguns componentes mudarem de opinião política. Então, essa relação passou 

de ruim a pior, sendo que grupos que tem preferência, prioridade tem um 

grande número de componentes que são oposição a anos, mas nunca isso foi 

enxergado, hoje vinha fazendo de tudo para manter uma menos complicada, 

pois sei o quanto é difícil.   

02ºQUESTÃO: Como é estabelecida uma conexão eleitoral com o grupo 

político? Que estratégias são realizadas para se afirmar essa afinidade? 

 Através do grupo ele nos permite ter essa ligação máxima, fazendo uma 

conexão de total apoio, apoio esse das seguintes formas: ônibus para viagens, 

concursos para meio de competições, pequenos eventos como o “pingo do mei 

dia”, arraiá das praças, entre outros. Sendo assim, essas estratégias vem 

fazendo com que a afinidade se torne sempre mais próxima, então, com tudo, 

essa conexão nos deixará cada vez mais a esse meio político.  

03ºQUESTÃO: Vocês sentem-se privilegiados/ atendidos pelas políticas 

públicas culturais da prefeitura?  

 Hoje não, mas já fomos sim em uma gestão passada, quando o 

professor Gonzaga Chimbinho era secretário de cultura. Tínhamos um 

pequeno privilégio, onde o professor tinha uma grande simpatia pelo nosso 

grupo e somos bastante gratos, ele sabe que a nossa quadrilha agradece 

sempre, onde quer que ele esteja, “o grande mestre da cultura”, até porque é 

muito difícil quando se sabe que já existiu uma preferência, mesmo assim eu 

continuo buscando e lutando para que isso possa mudar, e espero que mude 

um dia, pois todos nós somos amantes da cultura e da arte.  

A entrevista a seguir foi realizada com a diretora da Companhia Junina Lume 

da Fogueira, Liana Duarte.  
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01ºQUESTÃO: Como é a relação do Grupo Zé Matuto com os gestores 

públicos de Mossoró?  

 É uma relação bastante satisfatória, em que o grupo político atende, na 

medida do possível, as necessidades do grupo junino. Um exemplo foi no ano 

de 2012 quando a quadrilha ganhou o concurso da Intertv Cabugi, e com isso, 

foi representar o estado do Rio Grande do Norte no concurso da Globo 

Nordeste, em Pernambuco, e a prefeitura de Mossoró nos deu apoio 

incondicional em relação a viabilização de nosso transporte  e hospedagem na 

capital pernambucana. 

02ºQUESTÃO: Como é estabelecida uma conexão eleitoral com o grupo 

político? Que estratégias são realizadas para se afirmar essa afinidade? 

 Apesar de não haver, até o momento, nenhuma cobrança eleitoral, o 

grupo sabe reconhecer a ajuda que recebemos. Utilizamos de reuniões entre o 

grupo junino e os grupos políticos, deixando claro a democratização, como 

também quem são os apoiadores da quadrilha, principalmente aqueles que são 

incondicionais, independente do momento eleitoral. 

03ºQUESTÃO: Vocês sentem-se privilegiados/ atendidos pelas políticas 

públicas culturais da prefeitura?  

 Qualquer grupo cultural deve sim se sentir privilegiado quando se tem o 

apoio e o respaldo das políticas culturais de Mossoró. A prefeitura Municipal de 

Mossoró sempre levou a sério o título de capital potiguar da cultura, e isso se 

torna claro diante do seu apoio e as políticas exercidas para contemplar todos 

os grupos de cultura da cidade, seja de qual linguagem artística for: dança, 

música, teatro, etc.   

A entrevista a seguir foi realizada com o diretor da Escola de Artes de Mossoró, 

Boanerges Perdigão. 

01ºQUESTÃO: Quais as qualidades que norteiam o Concurso de 

Quadrilhas Juninas de Mossoró?  

 É o melhor concurso do Nordeste, a Prefeitura dá o evento e oferece o 

espaço.  

02ºQUESTÃO: Qual é relação que vocês como gestores possuem com os 

grupos juninos?  

Sempre houve uma afinidade, a convivência é boa, existe ajuda para o 

translado dos concursos juninos das cidades vizinhas, há algumas ajuda de 
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custo como no caso do “Pingo do mei dia”, principalmente na medida do 

possível com: pequenos recursos financeiros, transportes e ajudas diversas. A 

Prefeitura não financia nenhum grupo, pois esses se tornaram “empresas”. O 

São João é uma festa do povo, deve ser organizada pela prefeitura com apoio 

do povo.  

03ºQUESTÃO: Que estratégias são lançadas para se afirmar essa 

afinidade com os grupos e até mesmo com os cidadãos dos bairros?  

 O apoio ao movimento cultural rende uma adesão por parte de toda a 

cidade.  

04ºQUESTÃO: Que políticas públicas ou ações por parte da 

municipalidade é feita para o incentivo da cultura na cidade?  

 Existem muitos editais abertos para contemplar as artes e a cultura em 

nossa cidade como é caso do Prêmio Fomento, que incentiva a música, dança, 

teatro e literatura; a Lei Municipal de Incentivo a Cultura, que destina $ 

300.000,00 a ser dividido por meio de editais. O projeto Corredor Cultural, onde 

existe toda uma programação de apresentações anuais com música, dança e 

teatro.  

ATIVIDADE COM MAPAS MENTAIS 

INTRODUÇÃO:  

 A atividade será elaborada em parceria com a turma do quarto período 

de geografia, mais especificadamente os alunos matriculados na disciplina 

Geografia Urbana, ministrado pelo professor Otoniel Fernandes Júnior. Terá a 

duração de uma hora/ aula. Serão utilizados os seguintes materiais didáticos: 

folha A4, lápis, coleções de lápis coloridos, borrachas e canetas.  

1°MOMENTO: 

 Falar sobre o Corredor Cultural de Mossoró enquanto espaço público; 

 Pedir para refletir um pouco sobre a importância do CC para a cidade; 

 Duração: 5 minutos 

2° MOMENTO: 

 Explicar o que é um mapa mental, a cartografia cultural. 

 Duração: 2 minutos 

3° MOMENTO: 

 Mostrar exemplos de mapas mentais. 
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 Duração: Indefinida, pois os mapas ficaram expostos no computador. 

4° MOMENTO: 

 Produzir os mapas baseados nas seguintes perguntas: Onde esta 

localizado o CC em Mossoró? Como Você caminharia pelo CC? 

 

 

 

 


