0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DPP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBAMOS E REGIONAIS PPEUR

WXLLEY RAGNE DE LIMA BARRETO

DISNEYLANDIZAÇÃO E CIDADE CRIATIVA:
PESQUISA ETNOGRÁFICA SOBRE A FESTA DE SANT'ANA, EM CAICÓ-RN

NATAL - RN
2016

1

WXLLEY RAGNE DE LIMA BARRETO

DISNEYLANDIZAÇÃO E CIDADE CRIATIVA:
PESQUISA ETNOGRÁFICA SOBRE A FESTA DE SANT'ANA, EM CAICÓ-RN

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Estudos Urbanos e
Regionais da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, como requisito
para obtenção do título de Mestre, sob a
orientação do Prof. Dr. Fernando Manuel
Rocha da Cruz.

NATAL - RN
2016

2

Catalogação da Publicação na Fonte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA)
Barreto, Wxlley Ragne de Lima.
Disneylandização e cidade criativa: pesquisa etnográfica sobre a festa
de Santa‘Ana, em Caicó-RN / Wxlley Ragne de Lima Barreto. – 2016.
145 f.
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de PósGraduação em Estudos Urbanos e Regionais, 2016.
Orientador: Prof. Dr. Fernando Manuel Rocha da Cruz.
1. Espaços públicos. 2. Festas religiosas – Sant'Ana – Caicó (RN). 3.
Cidades modernas. I. Cruz, Fernando Manuel Rocha da. II. Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.

RN/BSE-CCHLA

CDU 911.375.5(813.2)

3

WXLLEY RAGNE DE LIMA BARRETO

DISNEYLANDIZAÇÃO E CIDADE CRIATIVA:
PESQUISA ETNOGRÁFICA SOBRE A FESTA DE SANT'ANA, EM CAICÓ-RN

Dissertação submetida à banca examinadora do Programa de Pós-Graduação em
Estudos Urbanos e Regionais da UFRN, como pré-requisito para a obtenção do título de
Mestre.

Projeto aprovado em _____/_______/________.

BANCA EXAMINADORA

__________________________________________________________
Prof. Dr. Fernando Manuel Rocha da Cruz
(Presidente – UFRN)
__________________________________________________________
Prof. Dr. Patrick Le Guirriec
(Examinador Interno ao Programa – UFRN)
__________________________________________________________
Prof. Dr. Márcio Moraes Valença
(Examinador Interno ao Programa – UFRN)
__________________________________________________________
Prof. Dr. José Clerton de Oliveira Martins - UNIFOR
(Examinador Externo à UFRN)
Aprovada em: 29 de Março de 2016.
NATAL – RN
2016

4

Dedico aos meus pais, pois deles recebi
o dom mais precioso do universo: a vida.
Serei eternamente grato.

5

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, a Deus por ter nos dado a saúde e a coragem para
enfrentarmos os desafios cotidianos.

Aos meus pais Ozimar e Deusdária, irmãs Patrícia e Érica e sobrinhos Stênio
Eric e Ana Beatriz, pelo apoio, amor, compreensão, dedicação e presença durante toda
esta trajetória.

Aos familiares pelo incentivo constante e carinhoso para que levássemos a
termos o projeto, especialmente à prima Katiússia Dias Macêdo e sua família pela
acolhida, carinho e incentivo.

Ao meu querido orientador Prof. Dr. Fernando Manuel Rocha da Cruz, pela
confiança depositada em mim, além da paciência, dedicação, sinceridade, amizade e
compreensão nos momentos mais dolorosos desta empreitada.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e
Regionais, que entraram em nossas vidas nos orientando e guiando por entre a
escuridão, semeando em nós, com dedicação, a sabedoria.

Aos colegas da Turma 2014 do Mestrado em Estudos Urbanos e Regionais, que
enfrentaram, junto comigo as alegrias e tristezas no decorrer do curso, mas que sempre
me incentivaram a continuar, em especial a Luis Felipe e Pedro Galvão pelos momentos
de diálogo, apoio e troca de ideias.

Aos amados e estimados amigos da Turma do Fundão, Danielle Silva Santos
Feitoza, Jean Patrick de Morais, Mayara Katyanne Lopes da Silva, Patrícia Karina
Gomes da Câmara e Valéria de Fátima Chaves Araújo, pelo carinho, compreensão,
estímulo e, principalmente, por aguentarem meus desabafos e abusos.
A todos que foram entrevistados para essa pesquisa – Adonay Dantas, Custódio
Jacinto, Edcarlos Medeiros Soares, Eliana da Nóbrega, Joserlan Santos, Padre Alcivan

6
Araújo e Solange Silva – pela significativa contribuição para construção desse trabalho
de pesquisa.

Aos conterrâneos e amigos, que me concederam muita força, apoio, amizade,
incentivo e informações para a concretização deste, em especial aos amigos Charny
Macêdo, Filomena Medeiros, Francisco Azevedo, Iure Dantas, Laisa Mendes, Jailson
Macêdo, Joanna Guerra, João Paulo Cunha, Josenildo Dantas, Larissa Figueiredo, Liana
Araújo, Maria do Carmo (Maria Preta), Mirela Morais, Petrúcio Ferreira, Saymon
Morais, Wallys da Silva e Wandecleide Medeiros.

Aos colegas da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio
Grande do Norte, Américo Maia, Egípcia Alves, Francisca Silva, Lindolfo Jonas,
Getúlio Madruga, Jéssica Morais, José Anchieta de Lima e Patrícia Santos, que muito
me ajudaram nessa jornada com atenção, incentivo, compreensão e pelos ótimos batepapos.

A todos aqueles que me ajudaram com valiosos conselhos e que, direta ou
indiretamente, contribuíram para a obtenção desse título de Mestre.

7

RESUMO
As transformações urbanas ocorridas a partir de 1980 modificaram a dinâmica das
cidades. A criatividade passou a ter um papel preponderante no desenvolvimento
econômico, social e cultural. Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo analisar e
confrontar os conceitos de cidade criativa e disneylandização, a partir da produção
cultural realizada durante a festa de Sant‘Ana de Caicó/RN, na região do Seridó
Potiguar. Para dar sustentação ao trabalho, tomamos por base teórico-metodológica o
conceito de cidade criativa utilizado por Charles Landry e Elsa Vivant, bem como o de
Disneylandização proposto por Alan Bryman e Michael Sorkin. A metodologia adotada
foi abordagem etnográfica, que privilegia o trabalho de campo por um determinado
período, no qual são coletados dados empíricos através da observação e realização de
entrevistas, além do diário de campo e fotografias, que ajudam na análise do cotidiano e
da cultura do objeto em estudo. Sendo assim, a abordagem metodológica utilizada no
trabalho é qualitativa. Por último, partimos das premissas que, tanto a cidade criativa
quando a cidade Disneylandizada se desenvolvem a partir de referências ao simbólico, à
criatividade, à tematização, ao trabalho performático, ao consumo híbrido, ao
merchandising e ao controle e segurança, mesmo que essas dimensões sejam mais
expressivas numas do que em outras. Desta forma, conclui-se que Caicó é uma cidade
criativa, podendo ser observado nos espaços públicos seu potencial criativo através da
promoção dos eventos socioculturais, do planejamento público ao incorporar a cultura
como aspecto importante no apoio e promoção dos criativos e na organização dos
espaços públicos, criando um ambiente propício para as relações e experiências que
facilitam o desenvolvimento cultural, que não perdura apenas no período da Festa de
Sant‘Ana, mas que permanece durante todo o ano. Entretanto, mesmo que Caicó não
seja uma Cidade Disneylandizada nesse período festivo, podemos considera o
Complexo

Turístico

Ilha

de

Sant‘Ana

como

um

espaço

permanente

da

Disneylandização. Por fim, ainda assim, verifica-se que a dimensão de interligação entre
Cidade Criativa e Cidade Disneylandizada, está na tematização dos espaços públicos, a
qual está incorporada na cultura e na criatividade promovida na cidade de Caicó-RN,
durante a Festa da padroeira.

Palavras-chave: Caicó/RN. Cidade Criativa. Cidade Disneylandizada. Cidade
Pós-moderna.
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ABSTRACT

The urban transformations occurred from 1980 has changed the dynamics of
cities. Creativity became to have a leading role in the economic, social and cultural
development. In this sense, the research aims to analyze and compare the creative city
concepts and disneylandization from the cultural production during the festival of St.
Anne of Caicó/RN, in the Potiguar Seridó region. In order to give support to work, we
take a theoretical and methodological basis of the concept of creative city used by
Charles Landry and Elsa Vivante, as well as the disneylandization proposed by Alan
Bryman and Michael Sorkin. The methodology used was ethnographic approach that
focuses on particular field of work for a period, in which are collected empirical data
through observation and interviews, in addition to the field diary and photographs that
help in everyday analysis and object culture study. Thus, the methodological approach
used in the study is qualitative. Finally, we take the premises that both the creative city
when Disneylandized city are developing from references to symbolic, creativity,
thematization, the performatic work, hybrid consumption, merchandising and control
and safety, even if those dimensions are more significant in some than in others. Thus,
is concluded that, Caicó is a creative city and can be observed in public spaces their
creative potential through the promotion of socio-cultural events, public planning to
incorporate culture as an important aspect in supporting and promoting the creative and
organizing public spaces, creating an environment conducive to relationships and
experiences that facilitate cultural development, that will not last only for the period of
Sant'Anna Festival, but that remains all year round. However, even though Caicó is not
a Disneylandized City this festive period, we can consider the Tourist Complex St.
Anne Island as a permanent space of Disneylandization. Finally, nevertheless, there is
the dimension of interconnection between Creative City and Disneylandized City, is the
thematization of public spaces, which is embedded in culture and creativity promoted in
the city of Caicó-RN, during the patron saint of the festival.

Keywords: Caicó/RN. Creative City. Disneylandized city. City Postmodern.

9

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Os principais Espaços Públicos da Festa de Sant‘Ana, em Caicó. ............... 83
Figura 2 – Pavilhão Cultural de Sant‘Ana (31 de julho de 2015). ................................. 86
Figura 3 – Barracas Gastronômicas no Pavilhão Cultural de Sant‘Ana (31 de julho de
2015). .............................................................................................................................. 88
Figura 4 – Feirinha de Sant‘Ana no Largo da Matriz (30 de julho de 2015). ................ 90
Figura 5 – Estandes Gastronômicos da Feirinha de Sant‘Ana no Largo da Matriz (30 de
julho de 2015). ................................................................................................................ 91
Figura 6 – Estandes Informativos na Feirinha de Sant‘Ana, no Largo da Matriz (30 de
julho de 2015). ................................................................................................................ 92
Figura 7 – Altar-mor da Catedral de Sant‘Ana (24 de julho de 2015). .......................... 93
Figura 8 – Procissão de Sant‘Ana (02 de agosto de 2015). ............................................ 94
Figura 9 - Tematização na Procissão de Sant‘Ana (02 de agosto de 2015) ................... 96
Figura 10 – Projeto Coreto Musical na Praça da Liberdade (22 de julho de 2014). ...... 99
Figura 11 – Praça do Coreto (08 de agosto de 2015). ................................................... 99
Figura 12 – Comenda da III Edição do Projeto Coreto Musical (06 de novembro de
2015). ............................................................................................................................ 100
Figura 13 – Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (26 de julho de 2015). ................. 102
Figura 14 – Ilha de Sant‘Ana e os parques de diversões (29 de julho de 2015)........... 104
Figura 15 – Pórtico de Entrada do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (30 de julho de
2015). ............................................................................................................................ 106
Figura 16 – Interdição das Principais Avenidas de Acesso à Festa de Sant‘Ana (30 de
julho de 2015) ............................................................................................................... 107
Figura 17 - Casa de Pedra, Ateliê Coletivo de Arte – (07 de novembro de 2015) ....... 112
Figura 18 – Largo de Sant‘Ana ou Praça da Matriz (29 de julho de 2015).................. 113
Figura 19 - Casa de Cultura Padre Guerra (31 de julho de 2015) ................................ 114
Figura 20 - Entrada da FAMUSE (30 de julho de 2015).............................................. 117
Figura 21 – Corredores da FAMUSE (30 de julho de 2015)........................................ 117
Figura 22 – FAMUSE (30 de julho de 2015) ............................................................... 118
Figura 23 – Artesanato comercializado na FAMUSE ................................................. 119
Figura 24 – Exposição da arte caicoense na FAMUSE (30 de julho de 2015) ............ 119

10
Figura 25 – Quiosques do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (31 de julho de 2015)
...................................................................................................................................... 120
Figura 26 – Artistas Plásticos da Casa de Pedra, Coletivo de Arte (07 e 08 de novembro
de 2015) ........................................................................................................................ 124

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Tipologia de Eventos .................................................................................... 48
Quadro 2 - Classificação das Atrações e Produtos Turísticos ........................................ 49
Quadro 3 – Principais aspectos comparativos entre a Cidade Palimpsesto e a Cidade
Efêmera. .......................................................................................................................... 50
Quadro 4 – Ecossistêmico da criatividade urbana II ...................................................... 64
Quadro 5 - Relação de Hotéis e Pousadas em Caicó-RN..............................................109

11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CCHLA – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
CERES – Centro de Ensino Superior do Seridó
DPP – Departamento de Políticas Públicas
FAMUSE - Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó
FJA– Fundação José Augusto
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PMC – Prefeitura Municipal de Caicó
RN – Rio Grande do Norte
SESC - Serviço Social do Comércio
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

12

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 13
1 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA ........................................................................... 18
1.1 DA

TEORIA À PRÁTICA: OS ASPECTOS METODOLÓGICOS CONSIDERADOS NA

PESQUISA ..................................................................................................................... 18

2 CIDADES CONTEMPORÂNEAS: UMA DISCUSSÃO SOBRE A CIDADE
MODERNA E PÓS-MODERNA................................................................................... 30
2.1 DINÂMICAS ESPACIAIS ENTRE O ESPAÇO PÚBLICO E O ESPAÇO PRIVADO............... 30
2.2 DA MODERNIDADE À PÓS-MODERNIDADE .............................................................. 33
2.2.1 CIDADE GLOBAL................................................................................................. 38
2.2.2 CIDADE GENÉRICA ............................................................................................. 42
2.2.3 A CIDADE PALIMPSESTO E A CIDADE EFÊMERA ................................................. 44
2.2.4 CIDADE DISNEYLANDIZADA ............................................................................... 51
3

CONFRONTANDO

A

CIDADE

CRIATIVA

COM

A

CIDADE

DISNEYLANDIZADA .................................................................................................. 56
3.1 REVENDO CONCEITOS: OS NOVOS ATRIBUTOS NA CIDADE CONTEMPORÂNEA ....... 56
3.2 CIDADES CRIATIVAS:

UMA DISCUSSÃO DOS ELEMENTOS DE ATRAÇÃO DE UMA

CIDADE ........................................................................................................................ 61

3.3 AMBIENTE CRIATIVO ............................................................................................. 66
3.4 OS PARQUES DISNEY E AS DIMENSÕES DA DISNEYLANDIZAÇÃO ........................... 69
3.5 A RELAÇÃO ENTRE A CIDADE CRIATIVA E A CIDADE DISNEYLANDIZADA ............. 74
4. PRODUÇÃO DO ESPAÇO: A FESTA COMO AGENTE TRANSFORMADOR DA
CIDADE ......................................................................................................................... 78
4.1 DO SURGIMENTO À CELEBRAÇÃO: A FESTA DE SANT‘ANA DE CAICÓ-RN ............. 78
4.2 O

SAGRADO E O PROFANO: A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA FESTA DE

SANT‘ANA DE CAICÓ - RN .......................................................................................... 84
CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 126
REFERENCIAS ........................................................................................................... 135
APENDICES............................................................................................................... 142

13

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa intitulada “Disneylandização e Cidade Criativa: Pesquisa
Etnográfica sobre a Festa de Sant'Ana, em Caicó-RN” tem como objetivo confrontar a
cidade de Caicó1 – RN, durante a Festa de Sant‘Ana, na atualidade, relativamente aos
conceitos de cidade criativa e Disneylandização.
Caicó é um município localizado no interior do Rio Grande do Norte, a 270 km
da capital, Natal. Atualmente, a cidade possui 62.709 habitantes e é o sétimo maior
município do estado. Sua área é de 1.228,583 km2, possuindo um IDH de 0,710. A
emancipação administrativa ocorreu em 31 de julho de 1788 com o alvará de criação do
município de Vila Nova do Príncipe, atual Caicó (IBGE, 2010). É considerada a
principal cidade da região de Seridó, no que diz respeito à economia, à educação, à
saúde, à religiosidade e à política daquela região, e enquanto aglutinadora das principais
expressões – e de maior visibilidade – culturais no estado, sendo por isso historicamente
chamada pelos caicoenses, de ―Capital do Seridó‖.
Dentro do contexto de cidades contemporâneas, as festas religiosas e toda a
simbologia do sagrado e os atrativos do profano envolvido no período festivo podem
expressar ou estarem compostos - no processo de promoção cultural da cidade - de
alguns elementos ou fragmentos formadores da criatividade e/ou da Disneylandização.
Celebrada há mais de 260 anos, a Festa de Sant‘Ana destaca-se entre as
múltiplas festas de padroeiro por revivificar os laços de solidariedade e acionar registros
específicos da cultura seridoense. Essa festa ―[...] torna-se relevante do ponto de vista
cultural, histórico e social, pois é um dos principais veículos da memória e da
identidade coletiva, em especial os relacionados com as expressões ligadas à fé
católica‖ (BRASIL, 2010, p. 6).

1

De acordo com Câmara Cascudo (1955), a origem do nome Caicó é indígena. Entre as versões
existentes, o nome Caicó seria formado a partir dos termos Acauã e Cuó que servem à designação de
acidentes geográficos (rio e serra, respectivamente) da região. Acauã pertence ao idioma Tupi, enquanto
Cuó, à língua dos Tapuias ou Tarairiús. As populações indígenas identificavam ainda o rio pelo nome de
―quei‖, o que sugere que Caicó seja uma corruptela de ―Queicuó‖, o mesmo que rio do Cuó (MACEDO,
2005; 2007, p. 41). A cidade de Caicó está localizada no semiárido da região do Seridó NorteRiograndense e fica distante cerca de 270 km da capital. Teve a sua origem em 1687 com a construção da
casa Forte do Cuó e, em 1735, com o povoamento da Fazenda Penedo, posteriormente denominada Vila
do Príncipe, Cidade do Seridó e, finalmente, Caicó. Possui expressividade regional nos setores
agropecuário, educacional e cultural com destaque para o artesanato de bordado, comidas e bebidas
típicas.
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Além disso, o evento possui ainda um forte componente produtor de
sociabilidades, já que gera um clima de revisitação de uma memória que, em termos
oficiais, ―[...] já conta com mais de dois séculos e meio ininterruptos, mesmo nos anos
de fortes secas (como do século XIX)‖ (BRASIL, 2010, p. 7).
Nas festas religiosas dos pequenos e médios municípios, observa-se a intensa
explicitação efetiva da fé, onde o clima festivo proporciona uma ―nova‖ configuração
ao lugar que sai de sua rotina para viver um tempo festivo. Desse modo, a
caracterização das festas religiosas pode variar de um lugar para outro, e conforme
aponta Melo (2002), ―a festa se configura na expressão de uma expansividade coletiva,
uma válvula de escape ao constrangimento da vida quotidiana‖ (MELO, 2002, p. 01).
Essas festas de padroeiros, neste sentido, têm intrínseca relação com fator social a partir
do momento em que são capazes de atrair e fomentar o vínculo familiar, cultural,
econômico e político, possibilitando a reunião de pessoas de diversos lugares no período
festivo.
Tão importante quanto o aspecto religioso, é o profano com a utilização do
espaço público como palco para a promoção e produção dos eventos mais importantes
e/ou simbólicos da cidade no período festivo. A relação entre a festa religiosa e o
profano – a partir da utilização do espaço público – se dá não apenas na utilização do
espaço físico, mas também na representatividade desse ambiente enquanto espaço
sacroprofano, que o torna simbólico a partir da inserção do tema religioso e cultural no
seu cotidiano.
Desta forma, a relação entre a festa e Caicó acontece a partir da promoção dos
espaços do sagrado e do profano e que, no caso em estudo, se volta para a verificação
dos atrativos culturais que são formas expressivas da criatividade na cidade. Além
disso, entendemos que a cultura é dinâmica por estar sempre se reinventando ou se
transformando, de acordo com seu contexto, espaço e tempo. Sendo assim, diferencia-se
da preservação da cultura, no qual há permanência dos traços originais que não pode ser
moldada ou alterada.
Neste contexto, percebemos que a Festa de Sant‘Ana possui uma identidade
cultural, cujas relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados
estabelecendo a comunhão de valores entre os membros de sua sociedade. Com isso, a
identidade emerge nesta manifestação que envolve um amplo número de situações que
vão desde a fala até a participação em certos eventos.
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É esse reconhecimento que a identidade ―seridoense‖ possibilita a interação do
sujeito com outros sujeitos e com a cultura na qual se está inserido, que faz com que o
indivíduo se identifique com o espaço e, no nosso caso, com o evento, em que o
sentimento de pertencimento aflora.
Tradição do município, a festa religiosa é o momento máximo de
confraternização dos familiares católicos, instantes de fé, culto e expressão da
religiosidade local. E ao mesmo tempo, tornou-se um festejo social, profano,
representando momento de reencontro dos filhos caicoenses ausentes e presentes.
Integrando este universo festivo, nos deparamos com um arsenal de atividades e
produções culturais que caracterizam, identificam e engrandecem a cultura seridoense.
(BARRETO, 2008, p. 9)
Percebemos, contudo, a carência de estudos contemporâneos sobre a produção
cultural no município e, em especial, sobre a atual criatividade na estrutura festiva.
Assim, destacamos a importância desta pesquisa, a qual é complementar a estudos
prévios realizados pelo autor da presente pesquisa sobre os espaços sagrado e profano
da Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Ipueira-RN. Desta forma, com este
trabalho estaremos viabilizando mais um passo na compreensão das dinâmicas culturais,
sociais e econômicas produzidas nesse espaço de festividade.
Desta forma, sendo fundamental o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre
a criatividade nas cidades interioranas do Estado do Rio Grande do Norte, no qual se
possa compreender aspectos importantes das dinâmicas locais. Neste sentido, entender a
criatividade com fator essencial na transformação cultural dos municípios, cuja
promoção, produção e diversificação de eventos locais podem e devem contribuir para
fortalecer os setores criativos e aumentar o fluxo econômico e turístico.
Por ser um festejo de grande relevância – tanto na região do Seridó, quanto no
Estado – com implicações na organização do espaço público e no cotidiano da cidade,
surge uma questão central acerca da criatividade desta festividade alusiva a Nossa
Senhora Sant‘Ana. Os principais questionamentos são: De que maneira os espaços
públicos são (re) desenhados e (re) utilizados pelos produtores e consumidores da festa?
Quais elementos da cidade criativa e da cidade Disneylandizada estão presentes na
promoção da Festa de Sant‘Ana de Caicó-RN? Essa reflexão direcionará as vielas da
pesquisa, com a finalidade de responder às inquietações iniciais.
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A partir deste questionamento pretende-se estudar os elementos da cidade
criativa e da cidade Disneylandizada que se fazem presentes durante a realização da
Festa de Sant‘Ana, buscando descobrir de que forma o aspecto cultural contribui para a
mudança na dinâmica da cidade durante esse período festivo. Entendendo a Festa de
Sant‘Ana como um ícone religioso e cultural, a nível regional, estadual e nacional,
buscou-se compreender como a criatividade tem impulsionado e fortalecido as
transformações na cidade de Caicó, estimulando o desenvolvimento econômico, social e
cultural local. E nesse entendimento foram construídas estratégias de estudo que
possibilitassem entender e analisar os eventos e atrativos culturais na Festa de Sant‘Ana,
em Caicó, a partir de embasamentos teóricos que fundamentam os conceitos de ―cidade
criativa‖ e ―Disneylandização‖.
Ao enveredarmos pelo estudo sobre as cidades contemporâneas, como lugar da
cultura, observamos um duplo aspecto conceitual a ser analisado: Cidade Criativa e
Disneylandização. A partir daí, estaremos compreendendo e analisando a cidade, como
espaço de transformação e produção cultural que está inserida num contexto histórico,
geográfico e sociopolítico, estando assim, marcado pela presença de indivíduos que são
atraídos e ―encantados‖ a consumirem os atrativos disponibilizados neste momento de
cultura, lazer e diversão. Portanto, nesse trabalho, passaremos a questionar e estudar a
temática aqui definida, sendo possível ampliarmos as indagações não apenas das
lacunas existentes na bibliografia, mas também pela inexistência desse campo temático.
Desta forma, ao pesquisarmos sobre cidades contemporâneas, sob a ótica da Cidade
Criativa, abrimos caminho para novas pesquisas sobre Caicó e a festa religiosa através
da interpretação da sua área cultural.
Assim, a presente pesquisa sobre cidades contemporâneas foi moldando-se,
gestando-se e ganhando corpo, em quatro capítulos: no primeiro capítulo, intitulado
“Estratégia Metodológica‖ fazemos um confronto entre conhecimento empírico e
científico. Tratamos a abordagem qualitativa na construção do conhecimento científico,
bem como, expomos os processos de investigação selecionados para a coleta de dados,
tais como: entrevistas, observação, diário de campo, fotografia e análise de conteúdo
que contribuíram para a compreensão da temática em estudo.
No segundo capítulo, “Cidades Contemporâneas: uma discussão sobre a
Cidade Moderna e Pós-Moderna”, fazemos uma abordagem teórica acerca das cidades
contemporâneas,

comparando

as

cidades

ditas

modernas

e

pós-modernas.
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Posteriormente, discutimos os mais relevantes tipos de cidades pós-modernas, dentre
elas: cidade global, cidade genérica, cidade palimpsesto, cidade efêmera e cidade
Disneylandizada.
No terceiro capítulo, “Confrontando a Cidade Criativa com a Cidade
Disneylandizada”, discutimos os conceitos de cidade a partir de dois pontos de vista.
Inicialmente, abordamos a cidade criativa e identificamos seus elementos constitutivos
e, posteriormente, estudamos a cidade Disneylandizada. Por um lado, na cidade criativa
debatemos os referencias teórico e a sua afinidade com a área cultural. De outro lado,
apresentamos as dimensões da Disneylandização e o espaço urbano de promoção do
ócio, lazer e tempos livres – parques temáticos. Finalmente, confrontamos esses dois
tipos de cidades contemporâneas.
No quarto e último capítulo, “Produção do Espaço: a Festa de Sant’Ana de
Caicó-RN”, apresentamos os resultados da pesquisa qualitativa da Festa de Sant‘Ana,
no município de Caicó – RN, confrontando os conceitos de cidade criativa e cidade
Disneylandizada com aquela realidade. Neste, incluímos ainda uma descrição dos
principais eventos culturais desta festividade, a partir dos espaços como as praças
(Largo de Santana, Praça de Alimentação – Augusto Severo – e Praça da Liberdade),
Avenidas Seridó e Coronel Martiniano (Mercado Público e Feirinha de Sant‘Ana),
Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (shows culturais, feirinha, gastronomia, parques
de diversão) e a Casa de Cultura que compõe o universo urbano para produção
econômica, social e cultural.
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1 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
No presente capítulo, discutimos os métodos de pesquisa e a relevância da
adoção da metodologia qualitativa na produção científica, bem como, apresentamos as
técnicas de pesquisa selecionadas para a coleta de dados. A metodologia adotada na
pesquisa foi à abordagem qualitativa, nomeadamente a etnográfica que proporciona uma
visão global da realidade através de técnicas, dentre as quais: a) observação participante,
b) entrevistas semiestruturadas e, c) fotografia social.

1.1 Da teoria à prática: os aspectos metodológicos considerados na pesquisa
Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim previsíveis,
sendo um processo em que é impossível prever todas as etapas. Neste contexto, a
pesquisa científica exige criatividade, disciplina, organização e modéstia, baseando-se
no confronto permanente entre o possível e o impossível, entre o conhecimento
científico e o saber popular.
Assim, podemos dizer que, o homem detém vários tipos de conhecimento, desde
aquele mais simples, comum a todas as pessoas e que nos passa despercebido, até
aquele mais profundo e complexo não comum a todos os indivíduos.
Para uma melhor compreensão dessas tipologias, primeiramente, analisemos
o conhecimento identificado por senso comum ou empírico, o qual é estendido a todos
os indivíduos, mesmo que não o percebamos, e nos chega como herança, passada de
geração em geração. Assim, o senso comum refere-se ao ―[...] conhecimento evidente
que pensa o que existe tal como é e cuja função é reconciliar a todo custo a consciência
comum consigo próprio‖ (SANTOS, 2010, p. 34). Neste sentido, usamos este
conhecimento diariamente, muitas vezes sem darmos conta, em atividades corriqueiras,
sem questionarmos se está certo ou errado.
Um exemplo disto é o uso secular que fazemos de ervas para confecção de
vários tipos de chás para a cura de toda sorte de moléstias. Nunca paramos para pensar
como elas funcionam em nosso organismo, confiando em sua eficácia porque todas as
pessoas usam e, principalmente, porque nos é indicado pelos mais velhos.
Outro tipo de conhecimento é o científico que se caracteriza pela ―[...]
observação, a verificação e a elaboração teórica abstrata sistemática, de modo que não
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somente constata, descreve, classifica e explica os fenômenos, senão também os
generaliza e desta forma obtêm leis e é capaz de fazer previsões‖ (BAUER, 2012, p.
74). Este surgiu da necessidade do ser humano querer saber como as coisas funcionam
ao invés de apenas aceitá-las passivamente. Com este tipo de conhecimento, o homem
começou a entender o porquê de vários fenômenos naturais e com isso vir a intervir
cada vez mais nos acontecimentos ao seu redor.
Este conhecimento se bem usado é muito útil para a humanidade, porém se
usado incorretamente pode gerar enormes catástrofes para o ser humano e tudo mais ao
seu redor. Usamos como exemplo a descoberta pela ciência da cura de uma moléstia
que assola uma cidade inteira salvando várias pessoas da morte, mas também, pode ser
usado para destruir esta mesma cidade em um piscar de olhos com uma arma de
destruição em massa criada.
A construção do conhecimento científico nas ciências sociais vem sendo
definido desde o século XIX, fazendo com que surja um novo formato de ciência e de
metodologia científica, a partir do modelo racional iniciado no século XVI. Neste caso,
esse padrão conceitual se diferencia de outros formatos de conhecimento identificados
como não científicos – senso comum e estudos humanísticos. Esse arquétipo também é
reconhecido por paradigma dominante, cuja característica principal é um modelo global
e totalitário, em que renega a racionalidade a qualquer modo de conhecimento que não
possua métodos claros e coesos, que viabilizem o tratamento de seus experimentos a
partir de procedimentos e técnicas dedutivas e experimentais (SANTOS, 2010, p. 2223).
Neste sentido, a ciência moderna desconfia da sistemática da experiência
imediata, por não possuir métodos para suas investigações/experiências, fazendo com
que a realidade seja interpretada de forma simplória e não quantificável. Desta forma,
este paradigma nos condiciona a compreender que ter o conhecimento é quantificar,
assim, quando não podemos quantificar algo, consequentemente, isso não poderá ter
relevância científica. Em contrapartida, é fundamental limitar a complexidade do real,
por meio da demarcação e da ordenação sistemática, para que seja possível haver
aproximações sistêmicas das partes que foram afastadas. Os elementos epistemológicos
e os regulamentos metodológicos estabelecem uma reflexão causal que objetiva a
construção de normatizações amplas, tanto gerais quanto universais. Estas se integram
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nas simetrias analisadas, segundo um raciocínio quantitativo/numérico, observando a
reação dos fenômenos e fatos (SANTOS, 2010, p. 23-30).
Entretanto, há limitações no que tange à aplicabilidade do paradigma dominante
nas ciências sociais, por não possuir leis argumentativas fortes que possibilitem a
alternância da compreensão da realidade. Além disso, existe a dificuldade de firmar
teorias uniformes motivadas pelo contexto histórico-cultural dos fatos e fenômenos
sociais, bem como, pela reserva desses fatos às transformações sociais e pela
subjetividade dos fatos sociais e da análise do pesquisador (SANTOS, 2010, p. 36-37).
Essas limitações e obstáculos possibilitaram o surgimento de um novo modelo
de conhecimento que proporcionou a integração e a superação entre as reflexões dos
campos natural e social, isto é, a aproximação das ciências naturais das ciências sociais
e, agora, ―[...] quer num quer noutros reconhecem-se propriedades e comportamentos
antes considerados específicos dos seres humanos e das relações sociais‖ (SANTOS,
2010, p. 61).
Neste sentido, Santos (2010) identifica a ciência pós-moderna como um novo
paradigma cujo conhecimento não é dual, havendo relação entre o sujeito e o objeto.
Afirma ainda que, não há um modelo uniforme, no qual os padrões são formatados de
acordo com critério, criatividade e a subjetividade do pesquisador/cientista. O
conhecimento agora é tanto local quanto global, no qual podemos e devemos ter
informações universais e/ou específicas sobre o objeto ou temática a ser pesquisada
(SANTOS, 2010, p. 61-79).
Com isso, toda ciência se distingue pela utilização de métodos científicos. A
metodologia quantitativa faz uso intensivo de técnicas estatísticas, correlacionando as
variáveis e verificando o impacto e a validade dos experimentos. Já, a metodologia
qualitativa ―[...] permite explorar e compreender os significados individuais ou
coletivos de fenômenos sociais‖ (CRUZ, 2014, p. 21).
O método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas
estatísticas, desde as mais simples até às mais complexas. Conforme mencionado, ele
possui como diferencial a intenção de garantir a precisão dos trabalhos realizados,
conduzindo a um resultado com poucas chances de distorção (RICHARDSON, 1989, p.
20-25).
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De forma geral, o estudo de campo quantitativo guia-se por um modelo de
pesquisa onde o pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão bem
estruturados quanto possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os fenômenos e
situações que quer estudar. A metodologia qualitativa difere do quantitativo, uma vez
que não emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, não
pretendendo medir ou numerar categorias (RICHARDSON, 1989, p. 79). No entanto,
ambas as metodologias podem se complementar, tanto as de cunho etnográfico, quanto
social, histórico, ambiental, dentre outras áreas. Isso vai depender do viés e do caminho
que o trabalho vai enveredar. Além disso, uma pode ter mais preponderância sobre a
outra em uma determinada pesquisa.
Os estudos qualitativos não têm um significado preciso em quaisquer das áreas
onde sejam utilizados. Para alguns, todos os estudos de campo são necessariamente
qualitativos e, mais ainda, identificam-se com a observação participante. Podemos partir
do princípio de que a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente
com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa
em números, ou então os números e as conclusões neles baseadas representam um papel
menor na análise (GOLDENBERG, 1999, p. 16-24).
Consideramos, todavia, que nosso trabalho exige uma metodologia de análise
qualitativa, uma vez que as inquietações levam o investigador a estudar um caso
complexo, holístico, seja por meio do discurso, seja pelas reproduções, numa situação
de trabalho de campo. Explorando e percebendo o significado que as pessoas ou os
grupos conferem a um fato social, humano, político, econômico ou cultural. Essa
metodologia caracteriza-se pela utilização de múltiplos aspectos qualitativos, tais como:
ambiente natural; pesquisador como um instrumento fundamental do processo;
múltiplas fontes de dados; análise de dados indutiva; significados dos participantes;
projeto emergente; lente teórica; interpretativo; e, relato holístico (CRESWELL, 2010,
p. 206-210).
Neste sentido, suas vantagens estão relacionadas à empregabilidade de diferentes
percepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e
interpretação dos dados, que contribuem para a amplitude do campo de pesquisa. Em
contrapartida, as desvantagens direcionam-se à disposição de uma extensa coleta de
dados in loco; à intensiva análise de dados e textos; o pesquisador pode ser visto ou
considerado um intruso, limitando as narrações dos entrevistados; e a exigência de que
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o pesquisador esteja familiarizado com as formas de pesquisa quantitativas, que pode
prejudicar ou inviabilizar o andamento da observação e da pesquisa (CRESWELL,
2010, p. 206-213).
Para a ampliação da pesquisa, enveredamos pela metodologia qualitativa, uma
vez que percebemos a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o nosso objeto
de pesquisa. Iniciamos o presente estudo, efetuando uma revisão bibliográfica com
recurso à bibliografia nacional e internacional, sobre a temática abordada.
A técnica é o conjunto de processos empregues pela ciência ou a habilidade para
usar a parte prática. Estes autores classificam a entrevista como uma técnica direta
intensiva. Podemos considerar que, a entrevista é a técnica de coleta de informações
sobre um determinado assunto, diretamente solicitada aos sujeitos pesquisados. Tratase, portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado. Muito utilizada nas
pesquisas da área das Ciências Humanas. O pesquisador visa aprender o que os sujeitos
pensam, sabem, representam, fazem e argumentam (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.
157-173).
Quanto às técnicas de pesquisa ou estratégias utilizadas na pesquisa de campo,
para o trabalho in loco, foram adotadas: a) abordagem etnográfica; b) entrevistas
semiestruturadas; c) observação participante; d) registros fotográficos.
Uma das abordagens da pesquisa social, em que se enquadra a pesquisa de
campo ou a investigação, é a etnografia. Esta se fundamenta na relação/contato entre o
pesquisador e seu objeto de pesquisa, mesmo que seja uma comunidade quilombola ou
um grupo urbano. Podemos dizer que o principal objetivo é o ―[...] estudo da cultura de
uma comunidade ou um dos seus aspectos fundamentais, consideradas na sua
especificidade, de forma a atingir a compreensão global do grupo em questão‖
(ARAÚJO, 2015, p. 25). Desta forma, a pesquisa etnográfica está composta pelo
trabalho de campo por um determinado período, no qual coletamos dados
observacionais e de entrevistas, além de fatos que auxiliam na interpretação do
cotidiano e da cultura do objeto em estudo (CRESWELL, 2010, p. 37). No
procedimento de averiguação, os pesquisadores carecem de enfoques que beneficiem.
Ressalta-se ainda que, a pesquisa etnográfica ―busca aprender sobre o comportamento
amplo de compartilhamento de cultura de indivíduos ou grupos‖ (CRESWELL, 2010, p.
210), cuja coleta de subsídios acontece a partir de informações derivadas de
circunstâncias naturais e não experimentais.
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As

entrevistas

podem

assumir

diferentes

tipologias:

estruturadas,

semiestruturada e não estruturada (na interação entre pesquisador e pesquisado/os) e
grupo focais (na interação entre pesquisador e grupo). Desta forma, por um lado,
apresenta algumas das vantagens com a realização de entrevistas: as pessoas têm maior
paciência e motivação para falar do que para escrever; maior flexibilidade para garantir
a resposta desejada; podemos observar o que diz o entrevistado e como diz, verificando
as possíveis contradições; estabelece uma relação de confiança e amizade entre
pesquisador-pesquisado, o que propicia o surgimento de outros dados; melhor amostra
da população em estudo. Por outro lado, enumeramos agora as principais desvantagens
apresentadas por esta técnica de pesquisa: o entrevistador afeta o entrevistado; podem
surgir respostas erradas ou imprecisão, por perder a objetividade, sendo difícil
estabelecer uma relação adequada; exige mais tempo, atenção e disponibilidade do
pesquisador; a relação é construída num longo período, uma pessoa de cada vez;
concentração da atividade em uma única pessoa (AGUIAR; MEDEIROS, 2009 p.
10.711-10.715).
Outra ferramenta – ou técnica – importante para o estudo etnográfico foi a
realização de entrevistas semiestruturadas orientadas por roteiro (questionário) que
auxiliou a pesquisa. Nesse roteiro foram definidas dez questões que dirigiu o processo
de diálogo entre o pesquisador e o pesquisado, sendo, contudo, necessário, por vezes,
acrescentar perguntas subsidiárias. Para a presente pesquisa, foram realizadas sete
entrevistas formais, das quais duas foram com os gestores públicos municipais Eliana da
Nóbrega (Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó) e
Edcarlos Medeiros Soares (Coordenador do Departamento de Cultura da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Caicó), e uma com o representante da
Igreja Católica Padre Alcivan Tadeu Gomes de Araújo (Pároco da Catedral de Sant‘Ana
de Caicó) e outras quatro com representantes dos setores criativos da cidade (artes
plásticas, música, design e produção cultural): Custódio Jacinto de Medeiros (Artes
Plásticas e Produtor Cultural – representante da Casa de Pedra), Adonay de Araújo
Dantas (Artes plásticas – representante da Casa de Pedra), Solange Silva (Música),
Joserlan Santos (Designer). Os critérios de escolha dos entrevistados (atores sociais ou
profissionais) levou em consideração a relação dos mesmos a partir de sua
expressividade, representatividade e/ou relevância para cada segmento criativo e/ou
cultural ao qual pertence no município de Caicó-RN. As entrevistas foram realizadas
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durante o mês de novembro de 2015, sendo todas gravadas e transcritas e,
posteriormente, analisados os conteúdos das mesmas. É imprescindível denotar que,
mesmo não realizando entrevistas formais com o público da festa e com os munícipes,
foram realizadas conversas informais – sem uso de um roteiro estruturado ou
semiestruturado – que contribuíram para o entendimento da complexidade cultural na
festa. Desta forma, a preferência pela entrevista dos gestores públicos e representantes
dos setores criativos se justifica pelo fato deles serem produtores e organizadores da
festa e por serem os indivíduos que oferecem os produtos e atrativos ao público.
A observação é aquela em que o pesquisador faz anotações de campo acerca do
procedimento e sobre as ações dos indivíduos no espaço investigado. Nesses registros
de campo, o investigador faz seus apontamentos, de forma não estruturada ou
semiestruturada – utilizando um roteiro de questões que o pesquisador quer saber -, das
atividades no local da análise. Os observadores também podem optar por desenvolver
seus papéis que mudam desde um não participante até um completo participante.
(CRESWELL, 2010, p. 214). A observação direta deve ser realizada para registrar as
atividades, acontecimentos, comportamentos, julgamentos que ocorreram ou ocorrem
num determinado contexto social. A observação participante é uma tipologia de
observação direta, que consiste no método descritivo e etnográfico básica sobre o estudo
do lugar mediante a observação, participação e a entrevista, cuja atribuição mais
relevante refere-se aos aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos. Utiliza-se
uma técnica adequada de averiguação que pode ser aplicada nas sociedades complexas e
que se integra com outras com a intenção de unir as informações obtidas. (INFANTES,
2007, p. 162). Desta forma, a observação participante podendo ser classificada em
extensiva ou intensiva, de acordo com o quantitativo de atores observados, coletivo ou
individual. Por outro lado, a observação indireta corresponde às técnicas de pesquisa
que recai sobre os narradores, gestos, grupos, lugares ou nas fontes de informações que
resgatam ou rememoram, nos seguintes formatos: escritas, figurados ou registrados
(DESHAIES, 1997, p. 296-297). Em 2014, realizamos visitas exploratórias em Caicó e
durante a Festa de Sant‘Ana que auxiliaram na estruturação das entrevistas e da
pesquisa, ampliando assim, o conhecimento sobre essa festividade sacroprofana.
Durante a pesquisa de campo realizada em 2015, participamos dos eventos
festivos como espectador e pesquisador no intuito tanto de captarmos mais informações,
quanto para entendermos como os elementos criativos e Disneylandizados influenciam e
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interagem nos espaços do ócio e do lazer e da produção dos setores culturais. Como
observador participante, principalmente mantendo os objetivos da pesquisa, podemos
identificar como é promovida a Ferinha de Sant‘Ana com suas exposições artesanais,
comercialização da gastronomia local e atrações musicais; A Praça da Liberdade onde é
realizado o Projeto Coreto Musical com suas apresentações das Filarmônicas regionais e
de artistas locais, no qual se tornou um dos grandes espaços de sociabilidade da festa,
onde acontece o reencontro de caicoenses ausentes e presente e visitantes; a estruturação
do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana com a exposição do artesanato da região do
Seridó, comercialização da gastronomia, dos shows artísticos e dos parques de diversão;
A Casa de Cultura com sua exposição permanente dos aspectos do patrimônio material
e imaterial do cotidiano e da cultural do caicoense, além da promoção de shows
artísticos locais com a comercialização da culinária sertaneja; O Largo de Sant‘Ana com
música ao vivo e venda de guloseimas; A Praça José Augusto, conhecida como Praça de
Alimentação, com sua padronização dos serviços a partir do quiosques. Assim, a
realização da observação participante objetivou ampliar a investigação e o
conhecimento sobre lugar em estudo, cujo aspecto mais relevante refere-se ao universo
cultural de Caicó-RN. Além disso, durante a observação utilizamos um Diário de
Campo que serviu para registrarmos pontos importantes e reflexões durante a realização
de pesquisa in loco. Esse instrumento foi essencial para que não nos esquecêssemos de
aspectos e dados fulcrais que poderiam passar despercebidos.
Por outro lado, o diário de campo se constitui numa ferramenta essencial para a
atividade do etnógrafo, durante o processo de coleta de dados. No diário são registradas,
detalhadas e descritas o andamento das observações descritivas e reflexivas e o modo
como o tempo é realmente consumido. Assim, são apontados os pensamentos,
sentimentos, experiências e percepções ocorridas em todo o processo da pesquisa, de
forma verídica (CRESWELL, 2010, p. 214).
Outra técnica utilizada na pesquisa refere-se à fotografia. Essa ferramenta de
pesquisa e análise é proveniente das ciências sociais, especialmente da abordagem
etnográfica que utiliza tecnologias e imagens na pesquisa científica, podendo ―[...]
servir para relatar fatos reais e imaginários da cidade e, ao mesmo tempo, ser
testemunho da história‖ (CABRAL FILHO, 2007, p. 212).
Assim, a fotografia documental que é um tipo de fotografia científica não se
baseia em uma técnica específica e sim na utilização de imagens reais como registro
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factual e histórico de aspectos relacionados ao ser humano. Essa tipologia de imagem é
bastante utilizada e discutida em estudos antropológicos - antropologia visual (GURAN,
2012, p. 13-27).
A fotografia na pesquisa social pode ser lançada para desvendar e para narrar a
cada sujeito/objeto, as fases da investigação. Devendo estar relacionada a um texto que
lhe contextualiza a construção e o sentido. A consequência desse processo metodológico
é uma perspectiva intertextual, cuja imagem e texto se amparam na elaboração num
estudo do conhecimento social (GURAN, 2012, p. 5; 37-42).
Neste sentido, utiliza-se a fotografia para produzir registros que servem de
atestado de presença de certos fenômenos sociais, mas que só se tornam eficientes se
amparados pela competência fotográfica, que é própria a um uso adequado desse tipo de
linguagem visual. Paralelamente, é pela inscrição do sujeito-pesquisador-fotógrafo na
situação investigada, que se elabora uma interpretação visualmente densa desse mesmo
fenômeno. Segundo Cruz (prelo), deve haver uma relação entre o texto e a imagem:

Podemos, contudo reduzir essa subjetividade complementando texto e
imagem e, não substituindo o texto pela imagem e vice-versa. A
complementaridade do texto e da imagem enriquecem nosso conhecimento
sobre a realidade pesquisada e o texto cientifico. Desse modo, entendemos
que a imagem não vale por si, quer no sentido da sua caracterização como
etnográfica, quer na atribuição de um sentido de objetividade (CRUZ, prelo,
p.11).

A imagem necessita de uma interpretação textual – pelo que é necessário haver
um diálogo entre a imagem e os outros elementos textuais. Além da leitura da imagem,
tem que haver informações complementares que ajudem no entendimento e
contextualização do evento ou objeto retratado.
A utilização dessa técnica visual possibilita uma maior compreensão do mundo
social quando nos é permitido a recriação da realidade e, desta forma, podemos optar
pela seletividade ao fotografarmos um objeto de estudo, selecionando ou enquadrando
aquilo que é de interesse ou desejo do pesquisador. Para tanto, torna-se necessário
interrogarmos ―[...] os usos e funções da fotografia como instrumento de investigação
social‖ (GURAN, 2012, p. 5), isso porque, é inerente às imagens a subjetividade de
quem produziu a fotografia social.
Essa técnica possui, como qualquer outra, vantagens e desvantagens. As
vantagens de usarmos essa ferramenta, é que nos permite enxergarmos aquilo que não é
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perceptível, podendo registrar importantes informações e ângulos que colaboram para o
enriquecimento da pesquisa, a partir da sua análise e relação com o texto construído.
Além disso, não há critérios rígidos para sua utilização, isso porque o registro é livre e
depende do interesse do pesquisador e do espaço e do tempo na qual a imagem foi
captada. Além disso, disponibiliza meios para percebermos o mundo visível
diferenciado daquele oferecido por outros meios de investigação, por exemplo, o
cinema, por podermos escolher o momento de registrar.
Em contrapartida, as desvantagens da utilização da fotografia é que pode possuir
significados variados de acordo com seu uso e com a leitura do pesquisador ou
indivíduo. Para Fernando Cruz (prelo), um dos pontos de desvantagem a ser observada
nessa técnica são as condicionalidades do lugar e das técnicas. No tocante ao lugar, a
percepção sobre a segurança do lugar deve ser observada a partir da ―gestão do medo‖,
que se refere aos fatores de segurança/insegurança do espaço ou cidade. Já as condições
técnicas, nos remetem aos fatores naturais/climáticos (chuva, neve, temporal, dentre
outros) que, em algumas circunstâncias, podem tornar-se obstáculos, dificultando ou
inviabilizando o registro fotográfico do objeto de estudo, antecipando ou paralisando a
construção da pesquisa e, conseguintemente, frustrando o pesquisador. Por último, tanto
a manipulação e tratamento inadequado (readequação do tamanho no texto) da
fotografia quanto à sua impressão pode distorcer a compreensão da mesma,
comprometendo a qualidade da imagem e do trabalho de pesquisa.
Neste sentido, para compreendermos a cidade de Caicó, é fundamental a
utilização de imagens fotográficas, que demonstrem como e em que sentido ela pode vir
a ser ou se tornar Cidade Criativa e/ou Disneylandizada, a partir do auxílio de imagens
que têm uma aspiração protocolar da veracidade, posto que a fotografia pretende
ensaiar, desde o seu advento o registro visual autêntico da realidade. (CABRAL FILHO,
2007

p.

212).

Durante

os

registros

de

campo,

procuramos

captar

a

multidimensionalidade dos eventos, que contou com atrações locais como, por exemplo,
os músicos no Projeto Coreto Musical e no Largo de Sant‘Ana e, a FAMUSE - Feira de
Artesanato dos Municípios do Seridó, com suas exposição e comercialização da arte do
seridoense, como também, a realização de shows artísticos durante sua realização. As
imagens utilizadas na pesquisa foram selecionadas de acordo com sua relevância ao
tema e a relação com o texto escrito, que ajudam a fundamentar, ainda mais, a pesquisa.

28

A análise de conteúdo é um conjunto de ferramentas metodológicas que atua de
forma objetiva e sistemática de descrição se aplicando a discursos diversos, permitindo
a interação entre pesquisador e o produto, autor e texto (RICHARDSON, 1999, p. 222223). Para prosseguir com a análise de conteúdo, deve-se fazer uma análise temática,
onde são identificados os temas principais, podendo subdividi-los em subtemas. Além
disso, há outra opção que pode ser utilizada que é a análise transversal, devido aos
narradores tratarem de assuntos pautados em diferentes temas (BARDIN, 2011, p. 9396). Ter como ponto de partida a análise temática é desvendar os centros de sentido que
modelam a conversação. Desse modo, o tema como parte de registro, obedece a um
princípio de fragmentação do sentido que não ocorre apenas uma vez, por estar
subordinada à sua condição de análise (BARDIN, 2011, p. 131). Finalmente, a análise
categorial refere-se à comprovação das variáveis, na qual serve explicar o fato em
estudo. Assim, a categorização é uma intervenção classificatória de elementos
constitutivos, de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento de
acordo com o gênero, segundo os padrões antecipadamente determinados. Desse modo,
o critério de categorização pode ser semântico, sintático, lexical e expressivo (BARDIN,
2011, p. 145-146).
Em suma, a pesquisa de campo foi fundamental na construção do trabalho e
constatação da indagação que emerge da pergunta de partida. As principais etapas desse
estudo começaram pela pesquisa bibliográfica que teve a finalidade de proporcionar
ligação entre a teoria e a prática, a partir da seleção das técnicas e métodos utilizados
para o levantamento das informações indispensáveis sobre a Festa de Sant‘Ana, em
Caicó-RN e a relevância dos eventos culturais para a Cidade Criativa e a Cidade
Disneylandizada. Para a execução da pesquisa “in loco”, adotamos como principais
técnicas a observação participante que foi auxiliada pelo diário de campo, servindo para
anotação de fatos socioculturais e reflexão sobre os mesmos e aspectos conexos à
pesquisa e ao uso dos registros fotográficos (23/07 a 02/08/2015); a realização da
aplicação do roteiro de entrevistas semiestruturadas, ocorreu em datas e locais distintos
acordados previamente com os entrevistados, de acordo com a disponibilidade de cada
um (Novembro de 2015). Por último, a análise das informações e materiais levantados
foi alocada para a fase final de interpretação e conclusões.
Portanto, o estudo sobre a festa da padroeira de Caicó – auxiliados pelas técnicas
e métodos de pesquisa – se fez importante para que se possa, a partir da cultura e de
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seus atrativos, observar as dinâmicas urbanas da cidade, vislumbrando as
transformações sócio-espaciais que ocorrem nesse período, a partir do (re)desenho e da
(re)utilização dos espaços públicos relacionados aos aspectos da Cidade Criativa e da
Cidade Disneylandização a serem observadas durante esse momento festivo.
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2 CIDADES CONTEMPORÂNEAS: UMA DISCUSSÃO SOBRE A CIDADE
MODERNA E PÓS-MODERNA
Neste capítulo, iremos fazer uma (re) leitura sobre as cidades contemporâneas
que se caracterizam pelas conexões, novas tecnologias, formas consumo e
desenvolvimento cultural. Antes, iremos discutir conceitualmente os espaços públicos e
privados, no intuito de entendermos melhor as cidades consideradas modernas e pósmodernas. Em seguida, enfatizaremos algumas tipologias de cidades pós-modernas
sugeridas por alguns autores, sem o intuito de fazer uma discussão exaustiva sobre essa
temática. Neste sentido, iremos tratar cinco tipos de cidades, dentre as quais: a cidade
global, a cidade genérica; a cidade palimpsesto e a cidade efêmera; e por último, a
cidade Disneylandizada. A análise desses modelos auxiliou na compreensão acerca das
transformações ocorridas nas dinâmicas da urbe na contemporaneidade.

2.1 Dinâmicas Espaciais entre o Espaço público e o Espaço privado
Os espaços têm o poder de atrair e surpreender as pessoas. E, desta forma, não se
deve apenas entender, é necessário enxergar que a cidade possui compassos distintos.
Para Cruz (2011, p. 27), o estudo e o diagnóstico do espaço urbano são fundamentais
uma vez que evidenciam acontecimentos históricos, sociais e espaciais, além de estar
composto pela existência de afinidades sociais, construções urbanas e ainda usos,
sentidos imagens e construções mentais que precisam ser analisadas e associadas.
Além da dimensão da cidade integrar os espaços físicos, ela incorpora também
um conjunto de aspectos simbólicos que abrange esses espaços, possibilitando a
construção de atributos próprios. O espaço público pode ser entendido tanto com um
lugar de acesso livre a todo cidadão, quanto espaços de entrada limitada a uma
quantidade da população, ainda que possua características semelhantes às dos espaços
de livre acesso. Contudo, os espaços públicos podem se transformar no cerne da
atividade social da cidade, lugar no qual todos os indivíduos e visitantes se direcionam,
especialmente, durante os momentos festivos. Nesses períodos festivos, o espaço
público perde aspecto comum e se associa à festividade por meio de uma transformação
no seu campo habitual em lugar representativo (ARAÚJO, 2015, p. 32).
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O espaço urbano pode ter diversas subdivisões conceituais em uma destas,
relaciona-se aos termos ―público‖ e ―privado‖ que possuem significados e
características diferenciados. De acordo com Cortés (2008, p. 71), o termo privado
relaciona-se ao reservado, ao particular, ao individual, ao campo da privacidade e da
intimidade que não é considerada pública. Por outro lado, o conceito de público nos
direciona ao entendimento de que é um espaço comum, coletivo, aberto, notório. Desta
forma, esses conceitos são agregados de maneira a indicar que existe sensibilidade
impregnada no âmbito privado e na esfera pública, êxito e eficácia. Assim o espaço
demonstra vivacidade e funcionalidade acopladas aos indivíduos que o constituem. Para
esse autor, o espaço (público ou privado), ―[...] é antes de tudo um lugar praticado que
aparece – se constitui na ação – com os indivíduos e seus movimentos: não sobrevive a
eles e desaparece com a dispersão dos protagonistas, uma vez que são estes que o dotam
de significado‖ (CORTÉS, 2008, p. 72).
Um dos fatores distintivos da modernidade ocidental foi a ênfase na demarcação
do espaço público (lugar das relações impessoais) em relação ao espaço privado (lugar
do afeto, da intimidade, da afinidade eletiva e emocional). A primeira esfera organizada
pelo poder estatal e, a segunda, dominada pelo mercado e pela sociedade civil
(INNERARITY, 2010, p. 29-31). Esse autor diz que estamos passando um processo de
privatização do espaço público e uma politização do privado, que viabiliza uma
circunstância de indiferenciação entre as duas esferas, motivada pela ausência de tensão
entre elas, ocasionando o que ele chama de ―[...] esfera íntima total que, por ser total,
não é íntima no sentido tradicional e que, por estar tão fortemente personalizada, não
configura um espaço propriamente público‖ (INNERARITY, 2010, p. 31). Nessa
concepção, percebe-se que está havendo uma invasão de aspectos ou elementos de um
determinado espaço no outro, cujo:

O espaço íntimo já não está rodeado por um mundo público que pudesse
representar um certo contrapeso perante a intimidade. Valores privados,
crenças, exigências, emoções, sentimentos e identidades adquirem
preeminência sobre qualquer outra consideração no compromisso público dos
cidadãos. Com isso, não só se modifica o espaço público: também desaparece
propriamente qualquer coisa como a esfera autenticamente privada. A
intimidade é impregnada pela política sem que seja fácil determinar quem
invade quem: se o privado invade o público ou o público invade o privado‖
(INNERARITY, 2010, p. 32).
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De forma genérica, o espaço público se distingue do privado por ser um
ambiente que nos remete à ideia de sociabilidade e de coletivo. O espaço público
demonstra-se como espaço ininterrupto, formado por conexões, com utilização
constante e complexa, no qual é aberto e de uso coletivo. Comumente, são lugares como
praças, ruas ou jardins de acesso público, de responsabilidade de instituições públicas
da União, Estado e Municípios. Assim, deve haver uma atenção especial sobre o uso do
espaço público que, muitas vezes, encontra-se abandonado e depredado, e isso viabiliza,
em muitos casos, a sua privatização, desvirtuando a funcionalidade e o seu uso
(MARTINS, 1996, 12-15).
Os espaços privados e públicos são elementos fundamentais que constituem as
cidades, mesmo possuindo atributos e utilidades diferentes. Apesar dos primeiros
deterem a maior parcela do território urbano, são os espaços públicos que melhor os
identificam, podendo ser espaços acessados tanto pela população local quanto por
visitantes. Neste sentido, a autora afirma, ainda, que na verdade estas particularidades
comumente se relacionaram com a história da cidade (MATOS, 2010, p.17-18). A
problemática perpassa pelo fato da cidade estar em processo de mudança e nessa
transformação ―[...] insinuam-se novas fórmulas de vivência urbana comandadas pela
economia, pela globalização das práticas culturais e territoriais, pela mobilidade
crescente, que transforma os espaços/tempo, do nosso quotidiano (trabalho, lazer,
compras, etc.)‖ (MATOS, 2010, p. 18). Dessa forma, os espaços públicos têm a
qualidade de integrar e de permitir que sejam consumidos e apropriados por qualquer
indivíduo, mesmo ele sendo residente ou não. E esse consumo é concretizado, na
maioria das vezes, nos espaços destinados ao ócio, lazer e aos eventos.
Por outro lado, os espaços privados podem ser identificados como espaços que
conservam um afastamento do cotidiano da cidade, ainda que estes sejam parte
constituinte dela, por ter seu uso restrito aos munícipes, visitantes e/ou convidados. Essa
restrição não está limitada exclusivamente ―[...] às casas e edifícios, mas também às
ruas e espaços comuns dos condomínios, sejam eles verticais ou horizontais. O
ordenamento interno das ruas, dos condomínios limita não apenas a circulação dos
automóveis no seu interior, como também a circulação de pedestres‖ (ARAÚJO, 2015,
p. 34). E a segurança estabelecida nesses lugares mais seguros tem o intuito de
resguardar a tranquilidade e os bens. Entretanto, promove igualmente a segregação dos

33

indivíduos no interior desses prédios e/ou condomínios, como também se afasta das
pessoas que estão do lado exterior desse espaço.
Observa-se que está acontecendo uma inversão de papéis com a privatização do
espaço público. Neste caso, o privado irrompe na esfera pública e é nele que se
desenvolve como tal. Assim, observamos a privatização da vida, na qual podemos notar
e conhecer a intimidade das pessoas que frequentam esses espaços. E um fator que
contribui nesse processo de privatização do público é a mídia que detém grande
influência sobre a população e, desta forma, condicionam o consumo do que estão
vendendo (INNERARITY, 2010, p. 32-33).
Por outro lado, a politização do espaço privado está relacionada às questões e
problemas de ordem pública que estão ligados diretamente à vida privada. Temas que
antes eram de exclusividade do privado (condição sexual, identidades ou experiências
religiosas), adentram na cena pública muito rapidamente. Assim, o espaço íntimo não
nos parece como um lugar encoberto, reservado, dominado por regras, tabus e tradições,
que pode ser publicamente apresentado e protegido na sua particularidade
(INNERARITY, 2010, p. 33). Ele agora se abre ao exterior.

2.2 Da modernidade à pós-modernidade
A partir do final do século XIX e início do século XX, a modernidade contesta a
ordem tradicional, insinuando a progressiva racionalização e distinção econômica e
burocrática do mundo social: procedimentos que perpetraram o surgimento do moderno
Estado capitalista-industrial. Assim, as transformações dos espaços, a ampliação e o
desenvolvimento urbano de várias cidades a extrapolar a quantidade de milhões de
habitantes e o processo ininterrupto de êxodo rural, industrialização, mecanização,
reorganização do território estabelecido e os movimentos urbanos de estilo político
auxiliaram no surgimento do chamado modernismo e no processo de globalização. A
modernidade frequentemente tem apresentado seu surgimento com o Renascimento e
foi determinada em relação à Antiguidade, como na contestação entre Antigos e
Modernos (FEATHERSTONE, 2000, p. 24).
Antes da Primeira Guerra Mundial, o modernismo buscou responder às questões
sobre as qualidades de produção, movimentação e consumo emergentes. Em seguida,
procurou abstrair as transformações, teorizá-las definindo campos de atuação
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apropriados para ajustar e sustentar. Neste sentido, o modernismo buscou inicialmente
um viés universalista, progressista e democrático que, posteriormente, abraçou em
aspecto múltiplo e relativista para combater os ideais anárquicos, o caos e a
desesperança. Versava sobre um modelo positivista, tecnocêntrico e racionalista que crê
no desenvolvimento unidimensional, em realidades integrais e no planejamento lógico
de ordens sociais ideais em categorias unificadas de informação e produção (HARVEY,
2004, p. 39-52).
Nas primeiras décadas do século XX, o modernismo urbano tinha como
atributos a regularidade e a repetição. As normatizações eram de estilo político, social,
técnico e geométrico, cuja regularidade e regulação se tornavam elementos da
reorganização espacial enquanto a repetição se assegurava como instrumento de retorno
à grande demanda de requerimentos citadinos. A inquietação centralizava-se no
quantitativo em prejuízo do qualitativo (SOLÀ-MORALES, 2008, p. 149-152). No
campo público do trabalho, começara a partir das transformações nos moldes dos
transportes coletivos e individuais numa tentativa de ampliar a vida privada,
modificando a trajetória do lugar entre esta e a vida pública. Deste modo, o urbanismo
moderno abordou a movimentação como um fluxo, no qual o encontro era eliminado e
as relações entre vizinhos transformados (MARTINS, 1996, p. 76-79).
Na esfera cultural, o campo especializado e independente foi também
identificado como propriedade da modernidade. Por um lado, havia uma preleção
direcionada ao universal e a produção simbólica tomava o território institucionalmente
determinado, com peritos a conduzirem-se por princípios próprios. De outro lado, os
outros âmbitos seriam dominados pela racionalidade instrumental e pela importância
econômica (MORATÓ, 2001, p. 42). Por último, a modernidade, elucidava a
contestação espacial em relação de encadeamento temporal. Os ―lugares‖ eram
explicados ou dispostos no desempenho da prática em que se localizavam, uma vez que
acompanhavam uma ampliação temporal singular (MASSEY, 2008, p. 107).
Para Salgueiro (1998), a cidade industrial expunha uma segregação funcional e
social - através de uma separação técnico-econômico e social do espaço -, por ser
formada a partir de espaços homogêneos na visão social, ou funcionalmente
particularizada, os quais estavam vinculados por afinidades de complementaridade e de
interdependência, com presença num aparelhamento de modo hierárquico, como áreas
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de comércio e serviços, profundamente polarizados e liderados por um centro, ou com
espaços residenciais, refletindo a estrutura social (SALGUEIRO, 1998, p. 39-45).
Esse tipo de cidade refletia a dependência recíproca orgânica produzida pela
divisão do trabalho e pela interdependência referente ao cumprimento das atribuições de
cada um, face aos outros e possibilitava uma representação persuasiva. Posteriormente,
dissolveu o ideal social fundamentado naquele sentimento quando a coletividade se
dessolidariza e se verifica uma empatia entre favorecidos (os que têm mais posses) que
ignoram os desfavorecidos - saindo das zonas de status sociais devido aos altos custos
sociais. Assim, a cidade torna-se uma ingênua projeção eventual de condições sociais
ainda mais fragmentadas (SALGUEIRO, 1998, p. 39-45).
Essa situação começa a mudar no chamado período pós-guerra, tornando-se mais
evidente nos anos 70, acoplado ao desenvolvimento na tecnologia dos meios de
mobilidade e de informações e a contribuição das ações mundialmente interconectados
que ocasionaram intensas implicações na estrutura econômica e social e, portanto,
também nos modos de produção e de assimilação do território, na organização das
cidades e nas suas relações recíprocas (SALGUEIRO, 1998, p. 41-43).
Pelo contrário, a pós-modernidade interessa-se pela urbanidade do complexo,
pelas animações, movimentos, tecnologia, sensações, vazio e dispersão. A cidade
principal extrapola os seus limites e os territórios exibem-se como paisagens sedutoras
em todas as escalas e grandezas. As interferências são oferecidas como precisas,
agrupadas, restringidas no tempo e no espaço, apesar das decorrências do projeto urbano
se ambicionarem mais largas e, se possível, globais (SOLÀ-MORALES, 2008, p. 152153).
Estamos assistimos à reconfiguração cultural e ideológica de um significado
alterado do sentido vivencial da modernidade, para o surgimento de uma inovação na
visão cultural definida pela pós-modernidade a respeito do espaço e do tempo. Desse
modo, está em harmonia com as modificações na forma de como refletimos e reagimos
às peculiaridades – aos contratempos e possibilidades – do instante contemporâneo, por
meio da ciência, da filosofia, da arte e do planejamento da atuação política. Neste viés,
o pós-modernismo se sobrepõe ao pós-historicismo e ao pós-fordismo como ideário
teórico e como opinião periodizante no qual a geografia tem relevância, cada vez mais,
numa percepção crítica (SOJA, 1993, p. 79-80).
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De maneira geral, se a perspectiva moderna é identificada por identidades
fechadas e ambientes demarcados, a pós-moderna é caracterizada por fluxos, conexões e
espaços relação. O oportuno acontecimento da globalização sugere a importância da
espacialidade, ainda que determinados autores ponderem que se aborda antes da sua
ruína (MASSEY, 2008, p. 126)
No campo da arquitetura modernista, o planejamento e o progresso precisariam
desta forma de se amparar em projetos urbanos dinâmicos, de ampla proporção e de
tecnologias coerentes e informais, por isso, de alguns adornos. Ao contrário, o pósmodernismo constrói uma textura urbana fragmentada que deriva num acréscimo de
formas, períodos e usos, muitos dos quais efêmeros. Dessa maneira, o monitoramento
da cidade é parcial, cuja configuração da urbe busca meramente descrever os costumes,
as narrativas locais, as necessidades, solicitações e fantasias privadas, resultando num
mix de estilos arquitetônicos. Outro fator importante a ser destacado refere-se ao espaço
que é arquitetado também a partir de formas variadas por modernistas e pósmodernistas. Por um lado, os primeiros observam o espaço como algo que deve moldarse a escopos e planos sociais. Do outro lado, os pós-modernistas idealizam o espaço
como algo independente e autônomo, que pode corresponder à finalidade e fundamentos
estéticos do desígnio social abrangente (HARVEY, 2004, p. 85). Além disso, a atraente
experiência dos novos hiperespaços da arquitetura pós-moderna, possibilita o
desenvolvimento do aparelho sensorial e corporal do indivíduo (FEATHERSTONE,
2000, p. 27). No caso da fragmentação do espaço e dos fluxos sociais, pode-se observar
a reflexão apresentada por Mendes (2011).
A nova apropriação social do espaço pelos vários grupos sociais passa a ser
mediada pelo individualismo contemporâneo, o que a torna menos
susceptível a tipologias de classificação e a correspondências socioespaciais.
A fragmentação do espaço urbano implica modificações nas leituras
possíveis de uso do território. Este deixa de poder ser entendido segundo uma
leitura unidirecional e linear, no sentindo de continuidade, para passar a ser
entendido como susceptível de uso simultâneo por vários grupos sociais,
segundo apropriações sincrônicas, em que cada uma delas lhe imprime uma
lógica correspondente ao seu modelo societário, mas em descontinuidade
com o presente na realidade socioespacial do grupo vizinho (MENDES,
2011, p. 488).

Os aspectos acolhidos pelo pós-modernismo são o efêmero, a fragmentação, a
descontinuidade e o caótico. Entretanto, a verificação da legitimidade de vários
clamores e outros agentes deposita em pretexto a informação e os mecanismos a
empregar no exercício do poder. Por outro lado, os modernistas presumiam uma
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afinidade entre significante e significante enquanto o pensamento pós-estruturalista
pondera que ambos se afastam frequentemente para se recomporem mais uma vez.
Assim, esta inconstância na linguagem e no discurso direciona imediatamente ao
surgimento de uma personalidade paranóica (HARVEY, 2004, p. 61-70). Temos aí que
no modernismo predomina as metalinguagens, as metateorias e os metarrelatos sem,
porém, alcançar a unificação das ressalvas e as minúcias; já o pós-modernismo coopera
para a identificação das diversas naturezas de alteridade.
Desta forma, a globalização é essencialmente um processo econômico, produtivo
e tecnológico que está presente em todas as áreas da vida humana e a cidade é por isso,
reflexo das circunstâncias sociais, políticas e econômicas. A arquitetura da globalização
tem uma imagem difusa e não se relaciona com nenhum lugar em concreto. Trata-se,
por isso, de uma arquitetura com uma imagem abstrata (MUXÍ, 2004, p. 9-11). Assim,
Néstor García Canclini propõe que:

A globalização supõe uma interação funcional de atividades econômicas e
culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos
centros, no qual é mais importante a velocidade com que se percorre o mundo
do que as posições geográficas a partir das quais está agindo (CANCLINI,
2008, p. 32).

Esse processo de globalização possibilita que o homem pós-moderno resida no
mundo imagético, abarrotado de signos e emblemas, preferencialmente em detrimento
dos objetos; a simulação troca a realidade, e escolhe-se o hiper-realismo, que anseia
adaptar para o universo das imagens uma realidade objetiva como demonstração
máxima da pós-modernidade e das improbabilidades humanas. Esse hiper-realismo
torna-se uma condição ilusória, no qual entra em colisão com a realidade, em que em
determinado momento é difícil estabelecer as fronteiras entre real e ficção. Este
processo pode driblar o controle tanto do emissor da mensagem, quanto de seu receptor,
que perdem, assim, o domínio sobre ela. Um bom exemplo disso é o campo da
espetacularização do noticiário e as produções da TV, sendo muitas vezes, desvirtuado
em benfeitoria do show protagonizado pela mídia, bem como, na criação de simulacros
que representam universos irreais que encantam e fascinam os telespectadores,
reinventando o real como ficção (BAUDRILLARD, 1991, p. 151-158).
Por fim, na maioria dos países desenvolvidos, a sociedade pós-industrial
distingue-se pela passagem das funcionalidades econômicas no qual preponderava a
indústria de transformação para uma sociedade capitalista calcada na terceirização, nas
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inovações tecnológicas e na promoção indisciplinada do consumo (SOJA, 2004, p.165).
Desta forma, a cidade passa a ser um objeto negociado no comércio. Assim, a produção
da cidade passa por uma nova roupagem e os métodos dos empreendedores
imobiliários, dos bancos e do Estado direcionam suas ações para a acumulação na
produção da mercadoria-espaço. Generaliza-se, deste modo, a produção do espaço na
determinação do ―mundo da mercadoria‖. Assim, o espaço-mercadoria indica para a
coletividade um valor de troca, extinto de seu valor de uso e, nessa qualidade,
reprimindo o uso, que é categoria e elemento da concretização do cotidiano, face às
necessidades de backup da acumulação como determinação para a reprodução social. É
nessa ação que o valor de troca adquiriu uma intensidade profunda – o que pode ser
examinado pela elaboração dos simulacros espaciais como consequência de
revitalizações urbanas e gentrificações, ou pelas reivindicações do desenvolvimento do
turismo (CARLOS, 2011, p. 60-64).
Portanto, o pós-modernismo refere-se ao aspecto cultural da sociedade pósindustrial, configurando-se nesta conjuntura como conjunto de valores que orientam a
produção cultural subsequente. Entre estes, a pluralidade, a fragmentação, a
desreferencialização e a entropia - que, com a concordância dos variados modelos e
estéticas, aspira à inserção de todas as culturas como mercados consumidores. No
modelo pós-industrial de produção, que valoriza serviços e conhecimentos acerca da
fabricação material, a informação e a indústria cultural ganham funções estratégicas na
propagação de valores e imagens do novo sistema.
Desta forma, não era possível explorar todos os tipos de cidades contemporâneas
e que pudessem ser aplicáveis à área cultural de Caicó. Assim, apresentamos os
modelos escolhidos de cidades pós-modernas e que têm como características os fluxos,
conexões, fragmentação, consumismo cultural e esteticização da vida social. Dentre
esses tipos de urbes contemporâneas estão: a cidade Global, a cidade Genérica, a cidade
Palimpsesto, a cidade Efêmera e a cidade Disneylandizada.

2.2.1 Cidade Global
O processo econômico ocorrido a partir dos anos de 1970, atrelado às
transformações nos meios da tecnologia, colaborou para uma interação mais rápida
entre os países e os continentes, facilitando a comunicação e a relação entre eles. A
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criação de novas ferramentas, ideias e imagens são compradas e vendidas
instantaneamente na nova dinâmica econômica mundial. Assim, com as novas formas
de informação instantânea, as cidades passaram a competir mais ferozmente entre si na
busca de obter o comando econômico a nível global, cuja conectividade evidencia seus
fluxos de rede. De acordo com Muxí (2004), rede é:

[...] uma estrutura de mudança das relações computadorizadas que permitem
a determinação da ação simultânea de atividade desde a distância e a ação
simultânea de protagonistas longe no espaço, conectado e interagindo em
tempo real. Uma estrutura não vísivel que é formada, principalmente, pelas
relações criadas entre as empresas (MUXÍ, 2004, p. 24).

Historicamente, a economia mundial ergue questões peculiares sobre suas
particularidades em que se torna possível fazer análises aprofundadas. Uma das
principais propriedades da fase atual é o predomínio de tecnologias de informação e a
ampliação associado à mobilidade e à fluidez do capital, que facilitam os processos
econômicos transnacionais, como os fluxos de capital e pessoas, trabalho, mercadorias e
matérias-primas. Na maioria das vezes, esses processos ocorreram dentro do sistema
interestatal, onde os principais articuladores foram os próprios Estados nacionais. E
desta maneira, o sistema econômico internacional foi amparado, em grande medida, por
este sistema interestatal. Entretanto, isso tem mudado dramaticamente nas últimas
décadas como resultado da privatização, desregulamentação, a abertura das economias
nacionais para empresas estrangeiras e a participação crescente de agentes econômicos
nacionais em mercados globais (SASSEN, 2005, p. 27).
É neste contexto de modificações que podemos observar um redimensionamento
de quais são os territórios estratégicos que articulam o novo sistema. O âmbito nacional
- como uma unidade espacial - tem se enfraquecido a partir da privatização e da
desregulamentação e fortalecimento associado da globalização que ocasionam as
condições para a ascensão de outras unidades espaciais ou escalas. Entre estes, estão
dois tipos: a) o subnacional, nomeadamente, cidades e regiões; e b) entidades
supranacionais, ou seja, globais mercados virtuais e blocos de livre comércio. Então, a
dinâmica e os processos que se territorializam a estas diversas escalas podem em
princípio ser regional, nacional ou global (SASSEN, 2005, p. 27).
Assim, o surgimento de uma nova maneira de relacionamento entre as cidades,
as quais podem, ou não, estarem integradas numa rede global, independentemente de
seu contexto territorial e nacional refere-se a uma tipologia de cidade conhecida como
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cidades globais. Elas representam lugares-chaves para a ampliação de serviços
avançados que exigem das telecomunicações executar e administrar as intervenções de
uma economia global, ou seja, passaram a exercer um papel fundamental nessa nova
dinâmica mundial (MUXÍ, 2004, p. 24-25).
A cidade global é uma cidade virtual que - possuindo influência mundial, tanto
em centros do mesmo país quanto em outros países e continentes - se organizou por
meio de áreas separadas em espaço físico, por unidades no espaço da comunicação e
dos fluxos, cuja cidade é o local onde ocorrem os fluxos de intercâmbio da cidade
global, se acentuando a importância de uma tipologia de corrente específica (MUXÍ,
2004, p. 24-26).
Outra concepção a esse respeito é apresentada por Sassen (2007) sobre as
cidades globais. Elas acumulam enormes concentrações de poder econômico, enquanto
as cidades que uma vez foram importantes hubs de fabricação experimentam ou passam
por declínios. Já os centros das cidades e centros de negócios de áreas metropolitanas
recebem maior atenção, investimentos em imóveis e telecomunicações em grande
escala, enquanto áreas metropolitanas e urbanas de periferias não têm a mesma atenção
e recursos suficientes investidos em seus espaços. Outra distorção os remete a observar
que, empregados altamente especializados no setor de grandes empresas tem
remunerações altas ou muito elevadas, enquanto os trabalhadores que possuem uma
qualificação média ou baixa possuem uma renda baixa (SASSEN, 2007, p. 38).
A urbe está circunscrita num sistema competitivo de estruturas flexíveis de
cidades que desejam chegar ao status de cidade global, que se tornam centros de
fascínio que servem como elementos de ligação expressivos no processo de
acumulação. Suas formas urbanas são reconhecidamente dualizadas, segregadas,
polarizadas, fragmentada, dentre outros aspectos. E esse desejo de globalização faz com
que as cidades se rivalizem e viabilizem espaços extremos de competição e atração de
consumidores (ARANTES, 2011, p. 50). Nesses espaços dá-se o processo de
configuração das cidades seja pelos espaços corporativos e dedicados ao empresariado,
seja pelos espaços residenciais dos guetos pobres.
Neste contexto, as cidades globais começam a (re)construir espaços que não
podem ser repetidos, que são representações do legítimo consumo, isto é, são os
chamados novos monumentos, identificados como aqueles que aglutinam valores
correspondentes à sociedade de consumo, base da cidade global. É no seu interior que
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são possíveis novas formas rituais marcadas pela preeminência do consumo. Eles são os
ícones do consumo que incorporam o simbólico, permitindo distinguir e cristalizar as
formas distintas de vida nos espaços que escolhemos para viver, trabalhar e divertir
(MUXÍ, 2004, p. 43).
Sassen (2005) elaborou sete hipóteses sobre a cidade global, do qual organizou
os dados e teorizou esse modelo de cidade. De forma sucinta, apresentaremos cada uma
dessas hipóteses como uma forma de produzir uma representação mais precisa:
1. Primeiro, a dispersão geográfica das atividades econômicas que marca a
globalização, juntamente com a integração simultânea de tais atividades
geograficamente dispersas, é um fator-chave alimentando o crescimento e a
importância das funções empresariais centrais;
2. Em segundo lugar, essas funções centrais tornam-se tão complexas, que cada
vez mais as sedes de grandes empresas globais são terceirizadas: eles
compram uma parte das suas funções de centrais de empresas de serviços
altamente especializados — contabilidade, jurídico, relações públicas,
programação, telecomunicações e outros serviços;
3. Em terceiro lugar, essas empresas de serviço especializado, engajadas no
mercado mais complexo e globalizado estão sujeitos a economias de
aglomeração;
4. Uma quarta hipótese, derivada do anterior, é que a sede terceiriza suas
funções mais complexas, não padronizadas, particularmente aqueles sujeitos
a mercados incertos e em constantes mudanças;
5. Em quinto lugar, estas empresas de serviço especializado precisam prestar
um serviço global, que significou uma rede global de afiliados ou de alguma
outra forma de parceria, e como resultados têm visto um fortalecimento de
redes e operações de fronteira – uma cidade;
6. A sexta hipótese, é que o aumento do número de profissionais de alto nível e
alto lucro, faz com que as empresas de serviço especializado implicam em
elevar o grau de desigualdade socioeconômica e espacial evidente nestas
cidades;
7. Uma sétima hipótese, que é um resultado da dinâmica descrita na hipótese
sexta, evidencia que o crescimento na formalização de grande número de
atividades econômicas tenta encontrar sua demanda efetiva nessas cidades.
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No entanto, têm taxas de lucro que não lhes permitem competir com as
empresas de alto rendimento que dominam a maioria do cenário do sistema
global (SASSEN, 2005, p. 28-30).

Neste sentido, a geografia da globalização envolve tanto uma dispersão dinâmica
quanto uma centralização, que começou a ser reconhecida com uma de suas
características. Em larga escala, possui forte tendência para a dispersão espacial das
atividades econômicas nos níveis metropolitanos, nacionais e globais que nós
associamos com a globalização e que têm contribuído para uma demanda por novas
formas de centralização territorial da gestão e do controle das operações alto padrão.
Essa disseminação espacial da atividade econômica permitiu que a tecnologia
colaborasse para a ampliação das atribuições do centro em que a dispersão ocorre sob a
concentração contínua de controle, a propriedade e a obtenção de benefícios que
distingue o atual sistema econômico – capitalismo global (SASSEN, 2007, 37).
Na cidade global, os espaços públicos são os nós da rede, onde permanecem os
pontos conectados e desconectados de realidades distintas. A deriva não é possível
numa cidade de redes, pois a rede possui nós pelos quais invariavelmente devemos
passar. Os fragmentos que conformam a nova cidade apresentam-se conectados com
alternativas únicas que, todavia, não permitem experiências individualistas, mas apenas
percursos individualizados (MUXÍ, 2004, p. 43-46)
Por último, o surgimento de atrativos e espaços do ócio como estruturas
arquitetônicas monumentais, para promoção de eventos e festivais e o entretenimento
nos parques temáticos das cidades globais são mercados urbanos ofertados 24 horas por
dia aos indivíduos. Neste sentido, criam-se novos meios de consumo, cada vez mais
rápidos, nos quais se buscam as fraquezas da memória da sociedade anestesiando,
assim, os consumidores. E a novidade renova ainda mais o desejo de comprar. Desta
forma, a oferta de atividades de lazer e diversão é fundamental neste tipo de cidade,
onde existe uma padronização dos serviços numa lógica totalmente consumista.

2.2.2 Cidade Genérica
A cidade contemporânea implica, na vivência recente de formas urbanoterritoriais, a materialização de uma cultura que se firme no movimento dos fluxos e
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redes. Ela sofre modificações quanto à configuração e aos seus limites, sendo, por isso,
multicentralizada e multiperiférica. Além disso, a cidade se configura num espaço digno
de reprodução e demonstração dos recentes conflitos sociais, culturais e políticos da
contemporaneidade. Assim, a cidade é, cada vez mais, o cenário de desvios e conexões,
encontros e saídas produzidas no território que une os indivíduos que a transitam e que
ali residem e necessitam de suas funcionalidades. Suas marcas, os indicativos de
diferenciação e identidade ou reconhecimento transformam-se, ainda mais, em novas
complexidades sociais.
É assim que surge um modelo de cidade que passaria a ser chamada de cidade
genérica. Essa é instituída na forma urbana que altera os projetos da cidade histórica,
sua lembrança e força emblemática, para se locomover a caminho de um lugar neutro
onde convivem variados tipos de grupos sociais, culturais, gêneros, línguas e religiões.
Dessa maneira, a cidade genérica transforma-se num novo espaço experimental de
tolerâncias, relacionamentos, prestígios e reconhecimentos que confrontam diretamente
o arquétipo deixado da antiga cidade, controlada pela memória de um período sobre o
qual se edificava a narrativa de uma identidade. Apresentando-se a partir de elementos
valorativos (marcas) de múltiplas diversificações que se concentram exclusivamente no
transitório e no sutil exemplo das novas relações sociais. Entretanto, ao mesmo tempo,
essa cidade se fundamenta na ideia de sensação, expansão e acumulação de capital,
demonstrando outra forma de arquitetar e revelar a cidade (JARAUTO, 2013, p. 26-29).
A cidade genérica é aquela cidade ―emancipada‖ da escravidão do centro e do
―espartilho da identidade‖, rompendo com o ciclo destrutivo da dependência, ao se
tornar uma ―cidade sem história‖. É um tipo de cidade – multicultural e multirracial –
que vem crescendo vertiginosamente nas últimas décadas e que se multiplicou
rapidamente em todos os continentes. Um bom exemplo de cidade antiga e singular é
Barcelona (em Espanha) por simplificar demasiadamente sua identidade, tornando-se
uma cidade genérica. Além disso, a utilização do ciberespaço em vastos setores da vida
urbana privilegia espaços discretos, sensações tênues e emoções controladas. Suas
principais características dominantes são as sensações – tranquilidade e/ou calmaria – e
as relações econômicas, cuja fundamental atração é a anomia. No plano urbano, a
mobilidade está restringida ao movimento necessário, em que as autoestradas
necessitam e ocupam cada vez mais espaço em relação às avenidas e às praças da urbe.
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A cidade genérica é fractal, cuja forma é irregular ou fragmentada, sendo reproduzido
imprevisivelmente o mesmo módulo estrutural simples (KOOLHAAS, 2006, p. 11-22).
A partir de seu desenvolvimento fica evidente o início do processo de extinção
da horizontalidade que passa agora para a verticalidade, que modifica a paisagem
urbana através do crescimento em altura e profundidade. Os elementos que marcam esse
movimento de verticalidade são as torres, construídas em blocos que servem para
separar umas das outras impedindo, desta forma, a interação entre elas. A melhor
acepção da estética da cidade genérica é o estilo livre, em decorrência da política de
tábua rasa, em que os espaços podem ser a qualquer momento transformados e/ou
retransformados. Um exemplo claro dessas modificações são os edifícios construídos ou
destruídos de forma inesperada, tornando desnecessário qualquer planejamento a médio
ou longo prazo. Nesse espaço urbano prevalecem as atividades de consumo referentes a
outras funções. O consumo transformou-se num item determinante da cidade moderna
(KOOLHAAS, 2006, p. 24-31).
Por fim, outro elemento significativo e marcante das cidades genéricas são os
aeroportos, que se constituem no seu componente mais poderoso de diferenciação. Estes
se tornaram signos emblemáticos do coletivo global com a manipulação dos seus
atrativos não aeronáuticos: lojas isentas de impostos, qualidades especiais e
espetaculares, frequência e confiabilidade das conexões com outros aeroportos. Neles
são apresentadas as particularidades e potencialidades da cidade, no momento do
desembarque do turista ou visitante. E para Koolhaas (2006), a iconografia e o
rendimento dos aeroportos concentram tanto o hiperlocal como o hiperglobal. Neste
caso, é hiperlocal dado que podemos obter artefatos que não se encontram na cidade e
hiperglobal, no sentido em que se podem adquirir bens que não se obteriam em nenhum
outro lugar. Deste modo, encontramos cada vez mais aeroportos demasiadamente
grandes que disponibilizam aos consumidores um vasto complexo de serviços,
promovendo assim, a substituição da cidade pelo aeroporto, transformando a
configuração espacial e econômica das cidades (KOOLHAAS, 2006, p. 19-21)

2.2.3 A Cidade Palimpsesto e a Cidade Efêmera
A cidade palimpsesto é a tipologia que está muito próxima do modelo de cidade
global, mesmo que tenha a ausência de alguns elementos relacionados ao grau de
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programação, dos estabelecimentos de multinacionais e do turismo internacional. Sua
atratividade é garantida pela sua programação. Essa cidade tem a pretensão de chegar ao
status de cidade global, entretanto, o quantitativo de multinacionais não é
representativo. No caso do turismo, a cidade palimpsesto sobrevive tanto do turismo
internacional quanto do nacional e do regional, demonstrando sua capacidade de criação
de infraestrutura e atrativos que atraem turistas estrangeiros e locais (CRUZ, 2011, p.
269-274).
A cidade palimpsesto estrutura-se em relação à sua programação, captando e
seduzindo uma grande quantidade de pessoas, mas a sua falta ocasiona abandono do
público, sendo desfrutado apenas pelo seu estilo arquitetônico, ou seja, os turistas só
podem aproveitar os equipamentos arquitetônicos disponibilizados pela cidade. Sendo
assim, os espaços públicos não são adequados para a promoção de relações sociais, mas
para realização de eventos que reúnam multidões direcionadas ao interesse despertado
pela programação em si (CRUZ, 2011, p. 269-270).
Uma das principais características da cidade palimpsesto é a questão da
pluralidade temática. Nessa cidade, podemos observar que são aproveitados todos os
momentos e datas comemorativas para realizar grandes eventos, sem que haja uma
definição evidente de interesses. Isso é possível ao identificarmos a organização e
realização de eventos diferenciados como desportivos, culturais, religiosos e políticos
(CRUZ, 2011, p. 270).
No arsenal de eventos das cidades palimpsesto estão incluídos poucos eventos
pautados com o local, por privilegiarem eventos de cunho global, ou seja, organizarem
festividades na esfera regional ou nacional, mas buscando na medida do possível,
promover eventos com estilo ou importância internacional, e desta maneira,
enriquecendo o potencial dessas cidades ao inseri-las no circuito global e internacional
(CRUZ, 2011, p. 270-271).
Nessa tipologia de cidade verifica-se que a cidade é insegura por causa da
relação com as camadas sociais desfavorecidas. Estas são na maioria das vezes
observadas com suspeita, sendo afastadas tanto pela ausência de interesses próprios,
como pelos mecanismos de controle e segurança pública que tentam afastá-las o mais
distante possível, tendo por base seu caráter de pobreza (CRUZ, 2011, p. 269-271).
Dessa forma, a cidade palimpsesto é moldável pelos eventos que realiza visando,
sobretudo as grandes concentrações. O local serve apenas como cenário para aí realizar,

46

organizar e celebrar o global podendo ser complementado pelas características
arquitetônicas. Assim, os eventos implicam na sua maioria que o cenário se adapte e se
transfigure a partir da disponibilização de atrativos e equipamentos aos participantes.
Por seu lado, a cidade efêmera possui atrativos e recursos únicos que não
existem em outros lugares. As cidades pós-modernas promovem a diversificação e
modernização dos espaços a partir da realização de eventos que são auxiliados por uma
infraestrutura complementar, equipamentos turísticos e culturais, tecnologia e serviços
especializados que contribuem para a ampliação do consumo. É fundamental adicionar a
dimensão temporal às apreciações dos resultados econômicos do turismo urbano, isso
porque, partindo da visão da contribuição do turismo urbano no desenvolvimento
econômico das cidades, se podem diferenciar três momentos: 1) a construção do (re)
desenvolvimento; 2) curto e médio prazo; e, 3) longo prazo (REVERTÉ; PEREZ, 2009,
p. 60-61)
Esse efeito do turismo sobre a imagem da cidade necessita de se diferenciar de
suas concorrentes e a capacidade de atrair um fluxo maior de pessoas tem explicado o
desenvolvimento turístico urbano. Os lugares a serem visitados devem ser espaços e
lugares agradáveis para viver e trabalhar. Desde a ótica do turismo urbano, devemos
compreender como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico da
cidade deve ser capaz de reforçar sua imagem.
Para Reverté e Perez (2009, p. 65) a construção da imagem da cidade turística é
fundamental para a sua promoção e desenvolvimento no campo turístico. Assim, a
revitalização da imagem turística da cidade é essencial para a concretização de seu
desenvolvimento turístico. A imagem urbana é uma representação coletiva da cidade
que possibilita a melhoria do status quo por meio da utilização de ferramentas de
marketing, convertendo-a num elemento de promoção.
A contribuição do turismo na revalorização espacial das cidades deve incorporar
a atividade turística como parte de suas estratégias, devendo levar em consideração os
fatores econômicos, sua imagem e a reestruturação urbana. Dentre esse universo, temos
as cidades que se diferenciam pelas peculiaridades e potencialidades, que não depende
apenas de seus equipamentos turísticos, mas de um sistema complexo urbano que está à
sua volta. Assim, cada cidade é ―um lugar único que contém elementos tangíveis e
intangíveis muito variados que exercem como elementos de atração dos visitantes‖
(REVERTÉ; PEREZ, 2009, p. 42). Para tanto, devemos compreender a diversidade do
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que a rodeia e o contexto urbano como elementos fundamentais para entender os
motivos que levam o indivíduo a satisfazer suas experiências na cidade.
No entanto, devemos compreender que as cidades são compostas por um
conjunto de equipamentos e atrações que, ao mesmo tempo, atraem, encantam e aguçam
o desejo e a imaginação tanto dos visitantes quanto dos residentes, sendo difícil
mensurar os resultados/impactos sobre cada um acerca do uso turístico e lúdico da
cidade. Por outro lado, as cidades identificadas como destino turístico são excepcionais,
ainda que possam ter similitudes entre elas (REVERTÉ; PEREZ, 2009, p. 42). De
acordo com os autores, existem três implicações para análise do turismo na cidade:

1. As cidades são únicas como destinos já que têm grande diversidade de
tamanho, funções, localizações e histórias;
2. As cidades são espaços multifuncionais, com capacidade para oferecer
diversas funções a diferentes grupos de usuários;
3. As funções turísticas da cidade são habitualmente consumidas de forma
conjunta por residentes e turistas, mas raramente de forma exclusiva por
parte dos turistas (REVERTÉ; PEREZ, 2009, p. 42-43).

Nas cidades efêmeras, a promoção dos eventos está no cerne da sociedade e são
elementos importantes da cultura servindo para celebrar, festejar, cultuar, comemorar e
fortalecer as tradições e costumes de um povo. Atualmente, os eventos foram
transformados em produtos turísticos e culturais, os quais ocasionam transformações
que culminam em três objetivos básicos: incrementar o número de turistas, fomentar o
crescimento econômico da comunidade, da região ou dos agentes envolvidos e potenciar
a consolidação da marca do destino. Segundo os autores Reverté e Perez (2009, p. 97100), ―os eventos dentro do setor turístico se têm valorizado muito mais por seu impacto
econômico que por sua capacidade de criar experiências, apesar de que os eventos têm
mais de intangíveis do que tangíveis‖.
Nesse contexto, a promoção de eventos como produtos urbanos e como
ferramenta de marketing contribui para a construção das cidades efêmeras. Na
realização de eventos deve ser observado e considerado sua funcionalidade para que a
(re)descoberta de suas particularidades e especificações desde suas diferentes vertentes
e tipologias contribuam para a transformação urbana da cidade. Dentro do grande
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aparato do universo dos eventos, podemos classificá-los a partir da tipologia do
tamanho, entidade e outros critérios. Além disso, observamos que um evento sempre se
diferencia de outro, ainda que pertença à mesma tipologia ou possua a mesma
formatação.

Quadro 1 - Tipologia de Eventos
Tipologia

Tipo de Evento

Definição

Entidade Promotora

Celebrações
Culturais

Festivais, Carnavais,
Comemorações
Históricas e
Desfiles

São eventos que têm um
significado cultural e se
diferencia dos eventos de
entretenimento precisamente
pelo valor cultural que
expressa.

Instituições Públicas e
Privadas

Eventos
Religiosos

Cerimônias Religiosas
e
Procissões

Instituições Religiosas e
Associações de Culto

Eventos Públicos
(Estatais e
Políticos)
Arte e
Entretenimento

Eleições e Comícios

Eventos
Educativos e
Científicos
Competições
Desportivas

Congressos e
Conferências

Rituais, considerados sagrados
no contexto de uma religião
determinada e que reforçam a
identidade cultural e religiosa
de uma comunidade ou
destino.
Eventos organizados por
organismos públicos ou
partidos políticos.
São eventos onde o
entretenimento é passivo, se
experimenta por prazer sem
temer um vínculo com a
cultura do evento.
Eventos centrados em gerar e
compartilhar conhecimento.
Eventos relacionados com a
competição e prática
desportiva.

Instituições Públicas ou
Privadas

Artes Cênicas/
interpretativas
Literatura

Eventos Desportivos

Instituições Públicas

Instituições Privadas

Instituições Públicas ou
Privadas

FONTE: REVERTÉ; PEREZ, 2009, p. 100-101.

Desta forma, a cidade efêmera se constrói a partir das atividades de natureza
temporária, cuja realização impõe, invariavelmente, a ruptura da dinâmica cotidiana de
um lugar, do entorno, de toda a cidade, quando não da região. Congregam grande
público, ocupando ruas, avenidas, praças, praias e espaços abertos da cidade, com
impactos na circulação de veículos, acessibilidade às edificações e, de modo geral, no
padrão de desempenho dos serviços públicos e infraestrutura urbana.
A oferta de atrações e produtos motiva a visita ao espaço e/ou cidade. Os
megaeventos são exemplos de atividades efêmeras que transformam o tecido urbano por
um determinado período, no qual recebe um número significativo de pessoas no período
de realização deste. Dentre os elementos necessários para sua concretização é a
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construção da imagem que se torna o papel fundamental, dentre outros fatores, para que
o indivíduo seja atraído e possa consumir os produtos/serviços da cidade.
Neste sentido, os autores apresentam uma classificação bastante utilizada para
qualificar a estrutura dos atrativos e produtos ofertados pelos destinos turísticos
urbanos, que emerge da ideia conceitual de área urbana como produto de ócio. Dentre
essa classificação, são incluídos os elementos primários, secundários e complementares
ou terciários da cidade. E para que possamos ter uma maior compreensão sobre a oferta
do turismo urbano, apresentamos abaixo um quadro contendo as atrações e produtos
turísticos relacionados a cada dimensão acima explicitada.

Quadro 2 - Classificação das Atrações e Produtos Turísticos

Elementos Primários
Lugares de Atividade (Equipamentos culturais, locais
de ócio, eventos, festas, exposições)

Espaço de Ócio: Entorno Físico (Monumentos,
edifícios, etc.) e Características Socioculturais
(Ambiente, língua, folclore, etc.)

Elementos Secundários
Restaurantes

Comércio e Mercados

Elementos Complementares
Acessos, Estacionamentos

Infraestrutura Turística

FONTE: Elaboração do Autor.

Assim, o turismo urbano é uma modalidade turística em franco crescimento, nos
quais os destinos turísticos urbanos se multiplicam e, devido a isso, a competição entre
as cidades aumenta na busca de maior contingente de turistas. Com isso, o turismo tem
o poder de transformar os lugares e de ampliar sua capacidade produtiva.
A comparação entre a cidade palimpsesto e a efêmera pode ser pensada a partir
da promoção e realização de eventos. Desta forma, aqui, iremos nos deter nos principais
aspectos comparativos dessas duas tipologias de cidades. A cidade palimpsesto tem a
aspiração a tornar-se global, porém, a cidade efêmera objetiva criar uma imagem da
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cidade, a partir da valorização de suas particularidades e potencialidades. Entretanto,
verifica-se nessas duas cidades que a presença de multinacionais é fraca ou reduzida.
Quanto ao turismo, a cidade palimpsesto atrai tanto o turismo internacional quanto o
turismo nacional e regional. Já a cidade efêmera vive sobretudo do turismo regional e
local, podendo, no entanto, promover algum evento nacional ou mesmo internacional.
Desta forma, a relevância dos eventos do primeiro tipo de cidade consiste num nível
nacional e internacional e, em contrapartida, na segunda são regional e local. O público
destas cidades diferencia-se. Na primeira, os eventos são direcionados quase
exclusivamente aos turistas, e na segunda, existe uma marcante presença dos residentes.
As cidades palimpsesto e efêmera buscam por meio da arquitetura do espetáculo e dos
eventos atrair maior fluxo de pessoas para os seus espaços público, entretanto, a
segunda também utiliza o espaço privado. As suas programações são ferramentas
importantes na atração do público. A cidade palimpsesto estrutura-se em função da sua
programação pluritemática, que seduz um grande quantitativo de indivíduos para os
seus espaços. Quando não há programação, ocasiona vazios sociais. Por outro lado, a
cidade efêmera atrai em função da sua programação temática - turística e cultural -, que
se dá através de interesses históricos, tradicionais, lazer e entretenimento. É um espaço
que se utiliza dos equipamentos do entorno e de toda a cidade (primários, secundários e
complementares). Esse interesse é despertado sobretudo por seu caráter tangível e
intangível, que garante a procura tanto de turistas quanto de residentes. Entretanto, um
ponto de convergência entre ambas as cidades refere-se à temporalidade das
atratividades turísticas urbanas que são temporárias, ou seja, têm uma duração muito
curta ou transitória, podendo ser realizada entre um a dez dias - por exemplo, Carnaval,
Festivais Culturais e Gastronômicos, dentre outros.
Abaixo, apresentamos um quadro resumo que contempla a comparação de
aplicabilidade das principais dimensões/categorias entre a cidade palimpsesto e a cidade
efêmera e que serve como ferramenta sistemática para a compreensão da temática.
Quadro 3 – Principais aspectos comparativos entre a Cidade Palimpsesto e a Cidade Efêmera.

TIPOS DE CIDADE
Cidade Palimpsesto
Cidade Efêmera
Temporária
Temporária
Público e Privado
Público
dos Nacional e Internacional
Regional e Local

Dimensão/Categoria
Atratividade
Espaço
Relevância
Eventos
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Programação
Público
Turismo

Pluritemática
Turistas
Nacional e Internacional

Temática
Turistas e Residentes
Regional e Local

Fonte: Elaboração do Autor.

Na comparação dessas duas cidades temáticas, observamos que a cidade
palimpsesto, adapta-se, por imediato, ao tipo de evento que se realiza. Desse modo, a
localidade serve de paisagem para realização, organização e celebração do global.
Nessa, o turismo, nacional e internacional são preponderantes, sendo os munícipes
forçados a escolher por lugares mais acolhedores. Por outro lado, na cidade efêmera, os
eventos são moldados ou incorporados à cidade. Sendo esse, o ponto primordial para
promoção do local e do regional, onde aproveita especialmente o turismo regional.
Desse modo, os aspectos comuns entre essas cidades são o turismo como dimensão
promotora da cidade e ferramenta para o desenvolvimento econômico, como também, a
temporalidade dos atrativos e o tipo de espaço utilizado para a concretização dos
eventos.

2.2.4 Cidade Disneylandizada
A cultura pós-moderna, a comunicação e a globalização promovem a dissipação
das relações geográficas estáveis, físicas ou culturais, e demole as especificidades dos
lugares. Os deslocamentos geográficos e históricos necessários ao consumo de imagens
e produtos faz com que todos os lugares do mapa global sejam equivalentes. Por outro
lado, enquanto a cultura toma uma base mais informacional, ela tende a tornar-se menos
enraizada a lugares específicos.
Com o funcionalismo na arquitetura modernista reduzido à sua pior vulgaridade
e incorporado a mais baixa especulação comercial e imobiliária, a promoção dos nãolugares está destruindo as nossas cidades. A repetição e a associação de imagens a
marcas e produtos são conhecidos mandamentos do marketing mais primitivo e
dominam a produção arquitetônica, verificável também no pós-modernismo, apenas
havendo trocado a roupagem. Os McDonald‘s ou Pizza Hut de todo o mundo, de todas
as cidades, seguem o mesmo modelo, sempre direcionado a facilitar a vida do público
consumidor, que certamente não se importa se as especificidades do lugar estão
incorporadas ao projeto ou não.
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Nos EUA este fenômeno é muito intenso e verificado em todas as cidades, desde
a homogeneidade alienante de suas áreas residenciais de subúrbios à estética dos
comerciais, desde a repetição dos modelos das cadeias comerciais e de franchising à
terra de ninguém dos imensos estacionamentos urbanos que ilham as edificações e
passam a ser lógica de continuidade do desenho das cidades.
Neste viés, o desenvolvimento dos parques temáticos e sua importância na
sociedade pós-moderna está, sem dúvidas, relacionado ao desenvolvimento das forças
produtivas e à ampliação do tempo de lazer, ao aumento da indústria do turismo, à
expansão da classe média e ao aumento do poder de compra em geral. Está ligado,
também à incorporação progressiva de toda a esfera cultural na esfera do consumo.
O paradigma dos parques temáticos é, sem dúvida nenhuma, a Disneylândia,
tomada como exemplo para a análise crítica de diversos autores que abordam a questão
da cidade pós-moderna. O modelo da Disneylândia e dos parques temáticos, por sua
vez, são as feiras mundiais em que se intensifica a experiência do presente,
transformando o mundo com um aumento exponencial de suas commodities num
microcosmos do mercado global (SORKIN, 2004, p. 216). Como as férias mundiais, os
parques temáticos são simulacros da cidade existente na memória coletiva e no
imaginário, onde intervém o conceito de público e privado, manipulando experiências,
comprimindo o tempo-espaço e promovendo o consumo alienado.
A Disneylândia invoca um urbanismo sem produzir cidade. Uma cidade com
bilhões de cidadãos (todos consumidores), mas sem moradores em um lugar onde todos
estão apenas passando e se divertindo (SORKIN, 2004, p. 231).
As cidades passam por um momento revolucionário na urbanização, cuja criação
livre de ―cidade-como-palco‖ tornam-se locais de sucesso. Esse modelo é uma
simulação da vida real, que não é um cotidiano verdadeiro. O melhor exemplo de tipo
de empreendimento urbanístico é a Disneylândia, que dispõe de engenharias de imagens
e de atrações que encanta e chama a atenção do público, mantendo-o entretido no
universo da tecnologia e do imaginário (HALL, 1995, p. 415)
A Disneylandização acontece quando uma cidade real se converte em um parque
de diversões ou num parque temático, no qual se criam espaços de lazer objetivando
promover a satisfação e o instigar do desejo do público, transformando o urbano numa
simulação do real. Esses lugares são marcados pela tematização e pelo controle e
vigilância, auxiliado pelo merchandising que colabora para a cristalização da marca que
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aumenta o consumo e colabora na identificação dos emblemas e produtos específicos
que geram diferentes memórias do lugar (MUXÍ, 2004, p. 105-108)
Por último, a Disneylandização é o procedimento pelo qual os princípios dos
parques temáticos da Disney estão dominando ainda mais as esferas da sociedade
americana, bem como o restante do planeta (BRYMAN, 2004, p. 1-5). Para que uma
cidade seja considerada Disneylandizada, é necessário apoiar-se no desenvolvimento de
cinco pilares: tematização (aspecto mais relevante), consumo híbrido, merchandising,
trabalho performático e controle e vigilância2.
A cidade da Disneylandização envolve o simbólico ao sugerir que os atrativos
para os consumidores referem-se à multiplicidade de experiências que são
desenvolvidas nos parques, proporcionando aos participantes encantamentos e
sensações agradáveis fazendo com que fiquem mais tempo ou que voltem, resultando na
ampliação do consumo. Nessas cidades há todo um conjunto de normas que regem o
comportamento e a vida do público, além de sistemas de controle e vigilância que
auxiliam na padronização da diversão e do cotidiano (BRYMAN, 2004, p. 1-5).
Essa cidade pós-moderna do consumo é um modelo perfeito de todos os tipos de
simulacros, que atrai as multidões proporcionando alegrias a partir do auxílio de uma
infraestrutura high-tech que constrói uma realidade idealizada. Esse novo formato de
cidade que utiliza a criatividade como forma de atrair visitante, promover o lazer, a
diversão e a cultura, bem como, de ampliar o consumismo no qual será analisada no
capítulo a seguir.
Dessa forma, podemos observar uma dicotomia na arquitetura na cidade de
Caicó. No espaço privado, temos as residencias tradicionais (casas) e o surgimento de
condomínios residencias em várias partes da cidade, principalmente no centro e nos
bairros próximos a este. No tocante às residências, percebe-se no centro da cidade que
ainda há uma permanência da arquitetura tradicional, mas que este vem passando por
modificações em sua estrutura a partir da demolição dos casarios em detrimento de
prédios comerciais e residenciais e da modernização arquitetônica das residencias. Isso
é muito vísivel nas principais ruas e avenidas em que é realizada a Festa de Sant‘Ana.
Por outra parte, vemos surgir uma nova forma de moradia em Caicó que valoriza a
individualidade, afastamento e segurança – os condomínios fechados. Essas emergentes

2

Sobre esses aspectos da Disneylandização abordados por Bryman (2004), serão discutidos mais
profundamente no capítulo seguinte.
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formas de moradia começam a transformar o ambitente tradicional da cidade numa nova
dinâmica em que altera tanto o campo econômico quanto o social, isso porque há uma
movimentação financeira e uma mudança nos padrões habitacionais, mais fechados e
controlando o fluxo de pessoas e visitantes. Por outro lado, no espaço público, verificase que praças e ruas – do centro da cidade – que são de acesso público, passam por um
processo de revitalização e reeestruturação a partir da limpeza e da realização de
eventos que possibilita momentos de sociabilidade entre as pessoas.
A arquitetura da cidade, de tempos em tempos, pode ser alterada ou não,
podendo ser classificada em permanente ou temporária, dependendo do período. Em
grande parte do ano, a arquitetura permanente de Caicó é semelhante às cidades
interioranas que são polos regionais centrais e que passam por transformações na sua
arquitetura comercial e residencial, como também nas estrutura das ruas –
especialmente, no que se refere ao trânsito, dentre outras. Nos períodos festivos e de
grandes eventos, especialmente durante a Festa de Sant‘Ana, a cidade modifica tanto
sua estrutura quanto a rotina diária. No espaço privado, há toda uma atenção e
preparação da casa para receber amigos, familiares e visitantes (aquisição de novos
móveis e equipamentos, pintura interna, limpeza e utilização de objetivos de cama,
mesa e banho novos), além de haver a produção de comidas variadas, especialmente as
ditas típicas que caracterizam o local. Por outro lado, nesse período, o espaço público do
centro da cidade de Caicó torna-se efêmero, por ser adaptado temporariamente para a
realização do momento festivo. Assim, as ruas ganham uma atenção especial (limpeza,
pintura, maior iluminação, poda das árvores, etc.), as fachadas externas das casas e
prédios recebem uma nova pintura e as praças ganham estrutura adjacente ou auxiliar
como tendas, palcos, sons, vendedores ambulantes, apresentações musicias e culturais,
exposições e eventos de cunho sociocultural e religioso que atraem o público e viabiliza
um maior ―conforto‖ ao frequentadores desses espaços.
Após a discussão sobre as tipologias de cidades contemporâneas apresentadas,
verificamos que os tipos que podem ser adequados para estudar a cidade de Caicó-RN,
são as cidades efêmera e Disneylandizada. No primeiro caso, observa-se que o turismo é
um fator importante para a promoção da cidade, cujos eventos são elementos
importantes da cultura, no qual são transformados em acontecimentos turísticos e
culturais. Neste sentido, a Festa de Sant‘Ana é uma das principais festividades turísticocultural que torna a cidade de Caicó numa vitrine para o local, regional e, de certa
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forma, é divulgada e conhecida nacionalmente. Nessa festa, podemos encontrar aspectos
tangíveis e intangíveis, a partir de suas peculiaridades e potencialidades, especialmente,
na religiosidade, identidade, gastronomia, artesanato, lazer e diversão. Sua atratividade
é temporária, por ser realizada em dez dias, congregando as dimensões religiosa e
profana, havendo assim, uma mescla na promoção de eventos nos espaços públicos, aos
quais interagem residentes e turistas (visitantes). Assim, essa festividade sociorreligiosa
- que é considerada um megaevento - transforma o cotidiano da cidade e, ao mesmo
tempo, contribui para o desenvolvimento econômico local e regional.
Por outro lado, a cidade Disneylandizada é adequada para a investigação sobre
essa cidade, situada no sertão do Rio Grande do Norte. Como veremos, além da
tematização, outras dimensões da Disneylandização estão presentes, como: o consumo
híbrido, representado pelo consumo de diversos produtos, desde as comidas típicas
sertanejas até às artesanais; o merchandising, que promove não apenas a festa, mas
também a cidade, com a logomarca da santa padroeira em diversos produtos e serviços
– mesmo que estes não sejam padronizados; o trabalho performático pode ser visto nas
apresentações teatrais, nos saraus poéticos e nas apresentações musicais, especialmente,
das Bandas Filarmônicas; e também o controle e segurança, que podem ser identificados
em diversos espaços da cidade com evidência para o Largo da Matriz e Complexo
Turístico Ilha de Sant‘Ana.
Por fim, no capítulo seguinte, iremos comparar a Cidade Disneylandizada com o
conceito de Cidade Criativa. Essa proposta surge com o objetivo de verificar e
aprofundar a relação entre as dimensões da Disneylandização com os elementos da
Cidade Criativa, através da produção e promoção de eventos socioculturais realizados
nos espaços públicos da cidade de Caicó, durante a festa de Sant‘Ana. Desta forma, a
criatividade tem se apresentado como uma potencialidade em diversas esferas e formas,
principalmente da cultura, por meio de diversos atores locais. É essa criatividade que
auxilia na transformação da dinâmica da cidade durante os períodos festivos. Com isso,
observa-se a relação do evento e do lugar com a perspectiva e ideário de ―cidade
criativa‖, havendo uma produção cultural que conversa com a criatividade favorecendo
a interação entre a Igreja Católica, o poder público, as entidades culturais e os agentes
econômicos.
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3

CONFRONTANDO

A

CIDADE

CRIATIVA

COM

A

CIDADE

DISNEYLANDIZADA
Neste capítulo, iremos abordar conceitualmente a cidade em duas perspectivas.
Na primeira, iremos estudar a cidade criativa e seus elementos, para depois focarmos na
cidade Dineylandizada. Quanto à cidade criativa, são analisados os fundamentos
teóricos sobre criatividade e a sua relação com a cultura. Posteriormente, refletimos
sobre os parques temáticos e as dimensões da Disneylandização do espaço urbano. Por
fim, comparamos as características dessas duas tipologias de cidades.

3.1 Revendo Conceitos: os novos atributos na Cidade Contemporânea
A criatividade se expressa e desenvolve-se através de ações humanas, logo, as
pessoas estão na base da sua manifestação nas mais diferentes áreas e formas. Sendo os
indivíduos um elemento decisivo no florescimento e manifestação da criatividade, o
tipo de ambiente sociocultural e econômico onde habitam, influencia, em grande
medida, o tipo de criatividade (seja no seu conteúdo, seja na sua forma). Assim, as
cidades enquanto espaços de vivência, além de polos de expressão dessa criatividade,
devem também fomentar um ambiente favorável e inspirador à sua produção.
Deste modo, a existência de um ambiente favorável ao incremento e
desenvolvimento da criatividade é uma das especificidades que confere vantagem
competitiva à cidade. Neste sentido, o conceito de criatividade é muito amplo, no qual
podemos considerar, que criatividade pode se constituir, de um lado, numa forma de
resolver problemas podendo ser aplicada a todas as atividades humanas, e não apenas à
atividade específica de criação. Por outro lado, pode ser compreendida como a
capacidade de desenvolver mentalmente ideias, imagens e algo não presentes ou dar
existência a algo novo, único e original - que podem estar relacionadas a aspectos
culturais -, porém com um objetivo claro e definido (LANDRY, 2011, 5-12).
Deste ponto de vista, a criatividade é entendida como uma capacidade de criação
mental, que permite a produção de algo, antecipando oportunidades, dando origem a
algo que irá servir a um determinado objetivo/fim. Assim, para que essa possa florescer,
necessita de um conjunto diversificado de variáveis, tanto internas quanto externas ao
indivíduo (FLORIDA, 2011, p. 30-40).
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Atualmente, o estudo da criatividade como força motriz da economia e da cidade
consiste numa importante ferramenta para entendermos os novos processos
socioeconômicos mundiais e alguns autores como Charles Landry (2011), Elsa Vivant
(2012), Richard Florida (2011), Fernando Cruz (2014), dentre outros, têm se
empenhado em compreender como a criatividade, a economia e as cidades se integram e
de que maneira pode-se contribuir para a reformulação da economia local ou mesmo
mundial e a gestão urbana.
A criatividade é ―[...] multidimensional e se apresenta de diversas formas que se
potencializam‖, sendo que qualquer ser humano a pode possuir – mesmo que seja em
maior ou menor escala (LANDRY, 2011, p. 5). Neste sentido, podemos dizer que, as
características da criatividade se baseiam na curiosidade, sendo alimentada pela
imaginação. Assim, a emergência de novas ideias, metodologias, objetos, ocupações e
serviços podem ser fomentados. Desta forma, Landry explica que:
A essência da criatividade é uma engenhosidade multifacetada e a habilidade
de avaliar e encontrar soluções para circunstâncias ou problemas inesperados,
inusitados e desafiadores. Também é um processo de descobrir e possibilitar
que o potencial se concretize. É imaginação aplicada, usando qualidades
como inteligência, inventividade e aprendizado ao longo do tempo
(LANDRY, 2011, p. 11).

Desta maneira, a criatividade pode se revelar em qualquer âmbito da sociedade,
desde o campo social, político, cultural até ao campo econômico ou tecnológico. Esta
necessita ter um caráter aberto, moldável e capacidade para raciocinar de forma
transversal às matérias e às fronteiras. Assim, Landry (2011) continua a enfatizar essa
abordagem, discriminando que a ―[...] criatividade é genérica, é um modo de pensar e
uma mentalidade, que se torna uma capacidade ou aptidão para resolver problemas e
criar oportunidades. Ao mesmo tempo, é específica e é voltada a ações, a aplicações em
campos específicos‖ (LANDRY, 2011, p. 11).
Por outro lado, a criatividade depende de vários fatores individuais, externos e,
principalmente, do coletivo e só evolui do campo da ideia a partir do momento em que o
indivíduo ou grupo consegue concretizá-la. De acordo com De Masi (2003) não se pode
apenas considerar a ―pessoa criativa‖; mas deve ser observado o ―ato criativo‖, isso
porque o que acontece é frequentemente um processo, uma ação; especificamente, um
procedimento que assenta em relação à pessoa e ao seu mundo (DE MASI, 2003, p.
480-481).
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Esse autor ainda apresenta que, historicamente está sempre presente a questão do
grupo, da coletividade no processo de criatividade. Sendo assim, nesse momento de
criatividade em grupo e, por sua própria natureza, ―[...] não são apenas a qualidade dos
membros individuais que incidem sobre os processos ou sobre os produtos, quanto
melhor for a interação entre os membros do grupo, melhor será entre o grupo e o mundo
exterior (DE MASI, 2003, p.480). Geralmente, o grupo é composto por indivíduos que
possuem perfil idênticos ou semelhante, que facilita o desenvolvimento criativo do
grupo.
Ser criativo não é apenas ter novas ideias e criar novos produtos. É também
enxergar as coisas comuns do cotidiano de forma diferente, imaginando novas
funcionalidades ou utilidades para objetivos diários, assim como maneiras de
aperfeiçoá-los. Dessa forma, a invenção do novo, exige uma adequada negociação com
o antigo.
Dessa forma, a ―[...] criatividade está associada a uma qualidade inata. O
indivíduo para satisfazer e explorar o talento que lhe é próprio, deve abstrair empecilhos
materiais e impor sua visão do mundo‖. A partir desta reflexão, podemos dizer que
Vivant utiliza o termo criativo como integrante do campo semântico da arte para
analisar os modos de produção e inovação (VIVANT, 2012, p. 20).
A criatividade trata dos múltiplos aspectos que proporcionam distintas
configurações que se fortalecem, ―[...] não se limitando [apenas] à criação de inventos
espalhafatosos, novos produtos ou novas empresas‖ (FLORIDA, 2011, p. 5). Ela não é
uma cópia, à qual transborda a criação cultural em si e busca novos arranjos a serem
integrados ao seu universo. Além disso, é um dos autores que compreende que a
criatividade também está presente nos trabalhos menos qualificados. Tendo em vista
que, está aumentando o número de empresas que convidam seus funcionários a
colaborarem com ideias a serem aplicadas no aperfeiçoamento de programas de
melhoria permanente. Além disso, a criatividade deve estar relacionada a uma
capacidade de síntese que ―[...] pode ser útil de diversas maneiras: ela pode gerar um
instrumento de utilidade prática, uma teoria passível de ser aplicada na resolução de um
problema ou uma obra de arte‖ (FLORIDA, 2011, p. 31).
Mesmo que a criatividade pareça estar envolvida de misticismo e de um vazio
em suas aparências e, que não contemple uma metodologia lógica que a fundamenta, as
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reflexões de Florida (2011) nos norteiam a partir da concepção de quatro fases no
pensamento criativo: preparação, incubação, revelação e verificação ou revisão.

A preparação consiste em estudar conscientemente uma tarefa e talvez atacála por meios lógicos e convencionais. Durante a incubação, fase ―mística‖ do
processo criativo, tanto o consciente quanto o inconsciente refletem sobre o
problema de modo inescrutável. A revelação, o momento ―Eureka!‖, consiste
em enxergar uma nova síntese. Já a verificação ou revisão compreende tudo o
que vem depois. Todos os que já realizaram qualquer tipo de trabalho
criativo são capazes de reconhecer essas etapas (FLORIDA, 2011, p. 33).

Assim, a criatividade se inspira no acaso, da serendipidade. Esta nada mais é do
que ―[...] o papel do acaso nas descobertas, graças ao qual se encontra algo que não se
estava procurando‖ (VIVANT, 2012, p. 82). Isto é, daquilo que se encontra mesmo não
se estando procurando. Nesse panorama, o novo e o casual estão no surgimento de
inovações, configurações e processos de concepção.
A criatividade pode e deve ser um pré-requisito para que as inovações se
desenvolvam. Desse modo, ―a inovação é a realização prática de uma nova ideia,
desenvolvida normalmente através de pensamento criativo. A criatividade implica
pensamento divergente ou criador‖ (CRUZ, 2014, p. 38), enquanto as inovações exigem
soluções para os problemas ou a antecipação de oportunidades.
Outra vertente diz que a criatividade é composta por conhecimento e
informação, que são os instrumentos e matérias-primas necessárias, as quais atuam
como ―força propulsora‖ na materialização da sua invenção (produto). Além disso,
ressalta a importância de compreendermos que a inovação passa a ser, cada vez mais,
uma atitude global, cujo ambiente empreendedor e as potencialidades criativas podem
ser realizados a partir de novos modelos e espaços produtivos, bem como, por meio de
novas ideias que colaboram com a propriedade intelectual3 (FLORIDA, 2011, p. 44).
3

A propósito da competitividade intelectual, Florida (2011) propõe a teoria dos ―3 T´s‖ do crescimento
econômico, que se baseiam nos indicadores de ―Tecnologia, Talento e a Tolerância‖, que servem como
indicativo para verificação e importantes para entendermos a qualidade e a funcionalidade das cidades
criativas. Assim, o primeiro indicador refere-se ao quantitativo de indivíduos com ensino superior –
graduação e pós-graduação; já o segundo é o somatório de pessoas com cursos técnicos; e o terceiro,
corresponde à junção de três índices ligados aos indivíduos identificados como criativos. Desta forma,
esse último indicador de Tolerância deve ser analisado através dos seguintes índices: ―Diversidade, Gay e
Boêmio‖. Entretanto, Vivant (2012, p. 17), faz uma crítica à ―Teoria dos 3 T‘s‖ e considera que o Índice
de Talento é ambíguo, por se fundamentar no grau de qualificação. Outra crítica que a autora faz é sobre
os índices Gay e Boêmio, que para aferir e qualificar o coeficiente de Tolerância das cidades considera
aparentemente pouco relevante as múltiplas diversidades existentes entre as cidades. (VIVANT, 2012, p.
14-19).
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Podemos observar nas cidades criativas a sua capacidade de modificar
sucessivamente sua estrutura econômica, social e cultural, alicerçada pela criatividade
de seus cidadãos e na aliança com suas especificidades culturais e suas capacidades
econômicas. É nessa busca de finalidades entre agentes e setores que se delineia uma
estratégia comum, ininterrupta, direcionada a resultados econômicos, sociais e culturais.
Diante disso, temos aí a conjectura fundamental de que a criatividade interage
com o âmbito cultural. Essa criatividade expande a criação cultural em si e se refere
mais ao modo de pensar e criar, no tocante à inovação, do que a cultura por seu aspecto
estético. É de fato nesse contexto que a atividade cultural urbana centralizada na
criatividade poderá ultrapassar os limites da simbologia e da imaterialidade dos aspectos
da dimensão cultural, proporcionando melhores condições de vida para as pessoas e os
setores culturais de uma cidade. Dessa forma, há uma reinvenção da cidade a partir de
princípios indutores da criatividade, tornando-a num espaço urbano inovador e
dinâmico.
De fato, essa interligação entre a cultura e a criatividade ocorre através da
realização das diversas práticas que podem ser observadas por meio dos aspectos
intangíveis e simbólicos. De acordo com o Plano Nacional de Cultura Brasileiro, a
dimensão simbólica é representada por ―[...] símbolos [que] se expressam em práticas
culturais diversas, como nos idiomas, costumes, culinária, modos de vestir, crenças,
criações tecnológicas e arquitetônicas, e também nas linguagens artísticas (teatro,
música, artes visuais, dança, literatura, circo, etc.)‖ (BRASIL, 2012, p. 16). De modo
geral, essa dimensão está relacionada à cultura e às necessidades e ao bem-estar do
homem enquanto ser individual e coletivo e se expressam além dos aspectos
tradicionais, os aspectos criativos e inovadores que recriam as produções artísticas e
culturais.
Assim, a cultura é realizada pelo ser humano e qualquer um pode ser produtor ou
agente, não havendo distinção entre sexo, etnia e faixa etária. Além disso, trata-se de um
dos termos mais complexos de se definir de forma integral e parecida. Para tanto,
apresenta um conceito básico sobre cultura, no qual é tudo o que é produzido pelo ser
humano, sendo aquilo que não é natureza (VANNUCCHI, 1999, p. 21-23).
Dessa forma, a criatividade pode ser compreendida como um atributo que
qualquer indivíduo possui, mesmo variando de intensidade, podendo ser posta em
prática em empresas, espaços e cidades. De forma geral, a condição precedente da
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criatividade se baseia na curiosidade ou na busca de soluções, podendo ser um fator
determinante para o estímulo à imaginação e à inventividade, fazendo com que nossas
habilidades fluam a partir de novas formas de serviços, artigos, equipamentos e
atrativos culturais.
Diante do exposto, a abordagem adotada nesse capítulo envereda no
entendimento da cidade criativa através da cultura, que tem como fator fundamental a
intangibilidade, e simbolismo e o entretenimento, no qual há a integração entre
atividades artísticas, culturais, sociais e econômicas.
Portanto, a criatividade é um fator importante para que se possa analisar e
compreender como as cidades criativas se desenvolvem. Adiante, iremos apresentar as
principais reflexões sobre esse tipo de cidade.

3.2 Cidades Criativas: uma discussão dos elementos de atração de uma
cidade
Como podemos verificar, o conceito de criatividade não é consensual, mas é de
fundamental importância a sua compreensão quando se trata de conceitos como cidade
criativa, indústria criativa, classe criativa e turismo criativo. Nesta sessão do trabalho,
daremos visibilidade à discussão ao debate sobre cidades criativas, abordando seus
aspectos de atratividade.
As cidades criativas são espaços urbanos ou municípios que preconizam a
integração entre atividades artísticas, culturais, sociais, econômicas e políticas. As
vantagens trazidas por essa integração são inúmeras: aumento da produção cultural e
artística na cidade; atração e retenção de talentos; promoção da diversidade cultural;
aumento da oferta de emprego; aumento do potencial criativo das empresas; e atração
de turistas, dentre outras.
Assim, para entendermos o conceito de cidade criativa, devemos levar em
consideração as suas principais características: a criatividade em sentido amplo
(tecnológica, social e cultural) e seu constante processo de mudança; as conexões entre
pessoas e espaços, permitindo transformar continuamente a estrutura econômica, com
base na criatividade dos seus habitantes e em uma aliança de suas vocações econômicas
e culturais; e a cultura como forma de ancorar a singularidade de uma cidade e sua
contribuição econômica.
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É nesse contexto que surgem variadas discussões e reflexões sobre cidades
criativas. Para alguns, como Landry (2011) o conceito de contornos fluídos revela a
efervescência do que é produzido criativamente no espaço urbano e seu potencial
econômico. Para outros, como Seixas e Costa (2011) e Reis e Urani (2011), o enfoque
da produção se translada à prevalência de um ambiente capaz de gerar, capacitar, atrair
e reter talentos que sustentem essa criatividade e seu valor econômico agregado. E ainda
outros, como Florida (2011) que veem a essência da cidade criativa na confluência entre
capacidade de geração tecnológica, formação de uma mentalidade aberta e tolerante e
atração de talentos. Tais abordagens não são conflitantes e nem exclusivas,
direcionando, porém, o olhar a ângulos específicos da questão.
É com base nesse pensamento que Landry (2011), a partir de seus estudos
analíticos sobre o tema, apresentou pela primeira vez na década de 1990, um conceito
de cidade criativa. Intrigado pelo fato de algumas cidades prosperarem e outras não, o
autor concluiu que a cidade criativa é uma ferramenta para a inovação urbana.
Assim, o conceito de cidade criativa foi inicialmente, compreendido como o
espaço urbano em que os artistas desenvolviam uma função relevante e onde a
imaginação se apresenta de tal maneira que expressa a alma da cidade. Num outro
momento, as indústrias criativas vieram delinear características urbanas e tomar o
epicentro das discussões. Por fim, o surgimento de uma grande ―classe criativa‖ foi
interpretada como seu apontador primordial para identificação da cidade criativa
(LANDRY, 2011, p. 10). Além disso, Landry acrescenta que:

Ao mesmo tempo, meu próprio entendimento era de que uma cidade criativa
deve ser criativa por completo, de modo transversal a todos os campos, muito
além das indústrias criativas ou da presença de uma classe criativa. Minha
lógica tem sido que os outros setores ou grupos, como a classe criativa, só
podem florescer quando a administração pública é imaginativa, onde há
inovações sociais, onde a criatividade existe em áreas como saúde, serviços
sociais e mesmo política e governança (LANDRY, 2011, p. 10).

A cidade criativa é ―[...], portanto, uma mensagem clara para estimular a
abertura mental, a imaginação e a participação pública. Isso tem um impacto enorme na
cultura organizacional‖ (LANDRY, 2011, p. 10). Desse modo, são novas formas de
organização que provocam o surgimento de novidades categóricas de pensamento,
planejamento e atuação na resolução das dificuldades urbanas. Para Cruz (2014), todas
as cidades podem ser classificadas como criativas - umas em maior grau e, outras, em
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menor grau. Para tanto, uma infraestrutura criativa deve ser um mix de ―[...] hard e soft,
incluindo a infraestrutura mental, o modo como a cidade lida com oportunidades e
problemas, as condições ambientais que ela cria para gerar um ambiente e os
dispositivos que fomenta para isso, por meio de incentivos e estruturas regulatórias‖
(LANDRY, 2011, p. 14).
Entretanto, para Rotem (2011, 139-140), a criatividade humana não pode ser
pesada ou medida. Provavelmente não há um nível único de criatividade, a partir do
qual uma pessoa poderia pertencer a essa classe criativa. Assim, deve possibilitar o
surgimento de ambientes instigantes para todos os indivíduos e não apenas a uma
pequena parcela populacional. Dessa forma, ―[...] o espaço público não deve ser
pensado em função dos criativos, mas como um lócus para fomentar a criatividade de
todos‖ (CRUZ, 2014, p. 29).
A relação entre criatividade e promoção do desenvolvimento urbano, ―[...] o
reconhecimento do peso e da importância das atividades culturais e criativas na
promoção econômica e no desenvolvimento territorial‖ (SEIXAS; COSTA, 2011, p.
70), é direcionada pelo caminho da concorrência via conquista da famosa ―classe
criativa‖. Neste sentido, apresentam três diferentes vertentes sobre a relação entre
criatividade e promoção de desenvolvimento urbano.
1) A ideia da necessidade de criatividade nos ―instrumentos‖ para o
desenvolvimento urbano, ou seja, do desenvolvimento de ferramentas e
soluções criativas associadas aos novos contextos socioeconômicos e
culturais; 2) o foco nas atividades e setores criativos (muitas vezes
assimiladas, com maior ou menor abrangência às atividades culturais) como
uma base estrutural do próprio desenvolvimento urbano (na perspectiva de
que as atividades culturais e criativas têm um papel fundamental nas
sociedades e economias atuais, e como tal devem ser uma das prioridades
políticas de desenvolvimento urbano; e finalmente, 3) a defesa da
necessidade e competências criativas e baseadas no conhecimento e na
inovação (SEIXAS; COSTA, 2011, p. 70).

A partir da realização de entrevista sobre a interpretação ecossistêmica da
criatividade urbana nas áreas metropolitanas de Lisboa (Portugal), Barcelona (Espanha)
e São Paulo (Brasil), Seixas e Costa (2011, p. 81) sistematizam quatro tipos de espaçotempo urbanos, no quadro abaixo:
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Quadro 4 – Ecossistêmico da criatividade urbana II
Tipos de cidades Cidade Compacta Metacidade
vs. Ecologia urbana
Informacional

Cidade
Intercultural

Espaços
simbólicos e
consumo

Espaços
multifuncionais e
heterogêneos,
projetos de gênese
local

Bairros criativos;
Espaços
em
requalificação
e
emergentes

Universidades
parques
tecnológicos,
investimentos
larga escala

Quotidianos
sociais;
Proximidade

Conhecimento
Inovação
Talento
Tecnologia

Conhecimento
Inovação
Talento
Tecnologia

Diversidade;
Quotidianos
sociais;
Experimentação
Tolerância

Cultura
e Diversidade
Cosmopolitismo
Fonte: Seixas e Costa (2011).

Singularidade

Singularidade

Diversidade

Espaços
Paisagens

Redes e Fluxos

e

e

Cidade Simbólica
e de Consumo

de

de

Assim, procuraram identificar formas e fluxos de governança que permitissem a
potenciação de estratégias de coesão e de desenvolvimento urbano firmes na
criatividade, e vice-versa. Desse modo, do estudo sobre a criatividade urbana nas
regiões metropolitanas de Lisboa, Barcelona e São Paulo, podemos extrair a seguinte
conclusão:
[...] a importância de elementos urbano-espaciais tais como a diversidade (em
proximidade) de diferentes tipos de atores, suas práticas transacionais, de
mobilidade e de dinâmica quotidiana; a par de elementos-chave na esfera
governativa (local e de sistema urbano) tais como a abertura, a flexibilidade,
a pró-atividade e a correspondente capacidade de mutação organizacional; e
ainda a formação e disseminação de informação e de veículos de debate e de
corresponsabilização; afiguram-se elementos estruturantes para o reforço da
governança e da criatividade na cidade contemporânea. Uma governança
reforçada que poderá assim permitir, ela própria, a multiplicação de agentes,
de processos e de projetos criativos pelos mais diversos espaços e tempos
urbanos (SEIXAS; COSTA, 2011, p. 87-88).

Outra perspectiva sobre a cidade criativa é delineada por Reis e Urani (2011)
que abordam a diversidade e a efervescência do que é produzido criativamente no
espaço urbano, cujo ambiente gera, capacita, atrai e retém talentos que sustentam a
criatividade e os valores econômicos agregados. Assim, afirmam que uma Cidade
Criativa – independentemente de sua escala, de seu contexto socioeconômico ou de seu
histórico – apresenta três características básicas:

A primeira dela são inovações, entendidas como soluções práticas para
problemas ou antecipações de oportunidades, sejam elas inovações
tecnológicas, sociais, culturais ou outras. Uma Cidade Criativa é uma cidade
em permanente estado de inovação. A segunda característica são as conexões
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– entre áreas da cidade, entre público e privado, entre local e global, entre
economia, cultura e demais áreas de saber. A terceira é cultura – por sua
contribuição simbólica, por seu impacto econômico setorial, pela agregação
de valor que oferece a setores não-culturais da economia e pela formação de
um ambiente mais aberto à inovação (REIS; URANI, 2011, p. 33).

As características citadas por esses autores revelam como as Cidades Criativas
se interligam com a Economia Criativa e com as Indústrias Criativas, como também,
evidencia quais os critérios para a sua identificação. Por outro lado, entendem as
cidades criativas como cidades globais, reconhecendo assim, a forma em rede das
relações sociais e econômicas, na produção de serviços especializados e financeiros,
impulsionados

pelas

tecnologias

de

informação

e

comunicação.

Entretanto,

consideramos que todas as cidades – mesmo que não sejam globais – são criativas,
mesmo que sejam em maior ou menor grau.
Percebemos que o incentivo às áreas de cultura e criatividade são – ou devem ser
– prioridades no planejamento urbano das cidades. Hoje, elas partem do princípio de
que os centros criativos em atividade contribuem bastante para que uma cidade seja
considerada atraente ou bem-sucedida. Isso não é novidade, pois artistas e agentes
culturais sempre marcaram de maneira duradoura os espaços urbanos. A novidade é que
as pessoas criativas estão passando a ser vistas também como potencial econômico para
o desenvolvimento urbano. E isso não se dá por acaso. Com isso, os espaços prósperos
têm atrativos para pessoas de diferentes grupos etários. Na compreensão de Vivant
(2012), a cidade criativa privilegia a revalorização dos espaços urbanos, mas correndo
sempre o risco de se tornar uma cidade dual, ao rejeitar seus concidadãos de baixa
condição econômica (VIVANT, 2012, p. 23-24).
Por fim, os autores Seixas e Costa (2011) apresentam os bairros criativos como
sendo lugares apreciados, devido ao alto nível de capital simbólico e cultural. Deles
fazem parte não apenas artistas, agentes culturais e galeristas, mas também empresas
das áreas de arquitetura, cinema, música, publicidade e do mercado editorial. As cidades
estão sendo requisitadas a desenvolver novas ideias e estratégias para a criação e o
desenvolvimento de espaços em que as atividades criativas possam florescer. Assim, os
centros criativos se formam em espaços onde há interação entre diferentes vizinhanças e
entre formas distintas de utilização do lugar. Além disso, a disponibilidade de espaços e
a liberdade no que diz respeito à utilização dos mesmos exercem uma grande influência
neste contexto. Isso explica, por exemplo, por que pessoas provenientes do meio
criativo se instalem em escritórios e galpões nas áreas industriais da região central.
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Portanto, a cidade criativa não é aquela que apenas congrega artistas, mas que
estimula a criatividade e/ou inovação em todos os campos, acolhendo a diversidade
como um rico ecossistema, propiciando o maior número de trocas e interações entre
seus habitantes e todos os seus usuários.

3.3 Ambiente Criativo
Com o processo de globalização e a necessidade de trabalho e de profissionais
qualificados e com ideais inovadoras torna-se fundamental que se desperte nos jovens o
interesse pelo êxito profissional, e não apenas de encontrarem um bom emprego.
Esses profissionais compõem a classe criativa - formada por indivíduos, de
múltiplas áreas do conhecimento - que está procurando os grandes centros econômicos.
E segundo Florida (2011), o papel dessa classe é ―[...] criar novas ideias, novas
tecnologias e/ou novos conteúdos criativos. Além disso, a classe criativa também
abrange um grupo mais amplo de profissionais criativos que trabalham com negócios e
finanças, leis, saúde e outras áreas afins‖ (FLORIDA, 2011 p. 8). Esses tipos de funções
exigem bom conhecimento na área, como também, experiência para que desenvolvam
soluções para problemas complexos. Neste sentido, o lugar exerce papel preponderante
para a atração dos criativos:

O lugar não precisa ser uma cidade grande para atrair indivíduos criativos,
mas precisa ser cosmopolita – um lugar em que qualquer indivíduo pode
encontrar grupos de pessoas afins com quem se sinta à vontade, bem como
outros grupos que lhe sirvam de estímulo; um lugar que fervilhe com a
interação de culturas e ideias; um lugar em que os de fora logo se entrosem
(FLORIDA. 2011, p. 227).

Um dos elementos de identificação dos lugares que as pessoas criativas admiram
é autenticidade e originalidade. De um lado, tanto o patrimônio tangível quanto o
patrimônio intangível colaboram para a identificação da especificidade de um lugar. A
arte é um bom exemplo dos fatores que afere essa propriedade ao lugar. Por outro lado,
a relação da arte à tecnologia expressa a disponibilidade do lugar à introdução de novas
ideias e indivíduos (FLORIDA. 2011, p. 228-229).
O capital criativo opta por se agrupar em centros criativos elegendo suas
vontades, em oposição à escolha pela localização do trabalho. As relações sociais
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estáveis que compunham, em pouco tempo, têm sido trocados por conexões incertas em
grande parte da vida (FLORIDA, 2011, p. 7). De acordo com Florida (2011),
Segundo minha definição, o centro da classe criativa é formado por
indivíduos das ciências, das engenharias, da arquitetura e do design, da
educação, das artes plásticas, da música e do entretenimento, cuja função
econômica é criar novas idéias, novas tecnologias e/ou novos conteúdos
criativos. Além desse centro, a classe criativa também abrange um grupo
mais amplo de profissionais criativos que trabalham com negócios e finanças,
leis, saúde e outras áreas afins (FLORIDA, 2011, p. 8).

Desta forma, a globalização incentivou a inovação e a criatividade, auxiliando as
cidades a se tornarem mais atrativas com a oferta de atrativos culturais e uma boa
qualidade de vida. Não se pode definir, o momento exato, quando uma pessoa irá ser
inserida na classe criativa, pelo fator de não existir apenas uma única condição de
criatividade. Entretanto, para essa autora, o interesse por parte dos gestores públicos em
ampliar a sua classe criativa conduziu a que esta se organizasse como campo de
pesquisas efetiva (ROTEM, 2011, p. 139).
Landry foi um dos primeiros expoentes a refletir e dissertar sobre a cidade
criativa e o ambiente para a promoção das atividades da classe criativa. Para ele, a
cidade criativa é a junção dos aspectos organizacionais na realização da criatividade, os
incentivos do ambiente criativo a função histórica e a tradição da criatividade
(LANDRY, 2011, p. 8). Para Landry (2011, p. 13), o ambiente criativo é aquele
ambiente urbano que oferece suporte para que a criatividade floresça e que os
indivíduos possam interagir:
Esse ambiente construído – o palco, o cenário, o recipiente – é crucial para
criar um ambiente. Ele oferece as precondições físicas ou a plataforma sobre
a qual a base de atividades ou o ambiente de trabalho pode se desenvolver.
Esse ambiente criativo contém os requisitos necessários, em termos de
infraestruturas hard e soft, para gerar um fluxo de idéias e invenções
(LANDRY, 2011, p. 14).

Neste sentido, esse ambiente criativo pode ser um edifício, uma rua ou um
espaço que incita o desenvolvimento de algo nos campos sociais, culturais e
econômicos. Dessa forma, está relacionado ao surgimento de novos ambientes de
trabalho, estilos de vida e grupos sociais. Este ambiente é responsável pelo
desenvolvimento de inovações tecnológicas, recursos e bens culturais (LANDRY, 2011,
p. 15).
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A ação criativa é social e não simplesmente individual exigindo, assim, formas
de organização. Dessa forma, os ambientes criativos são fundamentais no processo de
criatividade e não podem ser criados somente na hora em que precisamos ter ideias
novas. Em outras palavras, não dá para mudar radicalmente um ambiente desagradável,
tanto no aspecto material quanto no mental de um momento para outro, como se fosse
um passe de mágica. Assim, a construção de um ambiente criativo é um processo
contínuo. As instituições podem dizer qual a hora da aplicação de um processo criativo,
podem estimular a criatividade das pessoas numa dada tarefa ou num determinado
processo, mas não podem mudar, criar e estruturar um ambiente de uma hora para outra,
sendo necessário um processo de adequação que estimule e integre as habilidades da
classe criativa (FLORIDA, 2011, p. 35-40).
O potencial criativo só aflora em ambiente apropriado, sendo necessário que
haja um clima harmonioso de interação entre as pessoas nos espaços, instituições ou
organizações, para que se tenha uma produção adequada e resultados inovadores
esperados. Isto é, pessoas criativas, processos criativos, não conseguem produzir
inovações ou adaptações criativas se o ambiente não favorecer a criatividade
(LANDRY, 2008, p. 15). Neste sentido, a cidade criativa possui um ambiente criativo e
diversificado que possibilita o indivíduo a comunicar, participar e compartilhar ideias.
Para Seixas e Costa (2011), a partir do desenvolvimento de um projeto de
verificação sobre as formas e fluxos de governança relacionada às dinâmicas da
criatividade nas cidades, realizaram entrevistas exploratórias em metrópoles europeias
(Lisboa e Barcelona) e no Brasil (São Paulo), acerca do crescente reconhecimento dos
espaços da criatividade urbana. Desta forma, os autores elaboraram um padrão de seis
tipos diferentes de lugares que afloram a criatividade, sendo eles: a) bairros criativos; b)
espaços alternativos/emergentes; c) territórios e instituições socioculturais e de
conhecimento; d) investimentos/Projetos urbanos de larga escala; e) projetos sociais e
culturais de gênese local; e, f) classes sociais e/ou profissionais (SEIXAS; COSTA,
2011, p. 77-78).
Conceitualmente, concluiu-se que ambiente criativo deve abranger todos os
aspectos materiais e imateriais ligados à integridade física e psíquica dos produtores.
Assim, esse tipo de ambiente além de ser fundamental, deve ser pensado e estimulado
como forma de diversificar, aumentar e ampliar as dinâmicas criativas das cidades a
partir das atividades e produções culturais.
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3.4 Os Parques Disney e as Dimensões da Disneylandização
A cidade está em crescente evolução, principalmente, a partir das novas formas
de ocupação do território disponível, que se fundamentam essencialmente em
prioridades econômicas. Esse processo conhecido por globalização está ditando novas
formas de consumo no globo terrestre e, essas transformações ocorridas no espaço
urbano e público das cidades contemporâneas são conduzidas pelo consumo dos
espaços, atrativos turísticos, cenografia, gentrificação, controle, vigilância, dentre outros
aspectos.
A sociedade de consumo e os efeitos da globalização levaram determinadas
cidades a se transformarem em verdadeiros parques de diversões possuindo tecnologias,
cenários e infraestruturas que auxiliam no encantamento dos visitantes e os deixam em
estado de êxtase, a partir da produção de ―paraísos‖ encantados.
Neste sentido, os locais são transformados para adequar-se ao desejo e gosto de
seus consumidores, sejam eles espaços públicos ou privados de acesso público. Assim,
um modelo que representa essa forma de consumo exacerbado e controlado é a
Disneylandização, que consiste ―[...] no processo pelo qual os princípios dos parques
temáticos da Disney estão chegando a dominar, cada vez mais, setores da sociedade
americana, bem como, do resto do mundo‖ (BRYMAN, 2004, p. 1, tradução nossa).
Esse modelo de consumo não se refere apenas à reprodução dos personagens das
histórias da Disney Company, mas à utilização dos princípios da companhia em outros
setores da economia americana e mundial.
Assim, a Disneylandização do espaço público versa a partir da lógica dos
parques temáticos da Disney. Neste sentido, a Disney World é o parque temático dos
parques temáticos e, juntamente com a Disneylândia, representam os dois mais
representativos espaços públicos do século XX. Ao romper obstáculos classistas,
étnicos e regionais, busca oferecer um espaço público alicerçado no estilo das
diversidades e na gestão do medo. Com isso, o Clube Disney emerge como algo
inovador no âmbito da economia global, cujo direcionamento se volta para a simbologia
tecnológica e a diversão. Na verdade, o fantástico universo da Disney representa a
autoestima e o sonho norte-americano, manancial de fantasia e imaginação (SORKIN,
2004, p. 231-233).
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A Disneylândia surgiu como uma promoção do passado americano e como canto
ao desenvolvimento. Desta forma, os atrativos e espaços estão envolvidos num clima
nostálgico, que reflete num convite direto aos adultos. O objetivo era fazer com que o
visitante se sentisse num mundo encantado, isso porque, na concepção do seu criador
Walt Disney, o conjunto dos parques temáticos deveria fascinar os adultos mais do que
os parques tradicionais de diversões (SORKIN, 2004, p. 233-235).
Neste sentido, a Disney World se fundamenta no devaneio tecnológico e
arquitetônico dos atrativos do espaço e nos sentimentos que o mesmo faz (re)viver.
Trata-se de uma ferramenta enérgica de reestruturação visual e espacial da cultura
pública. De acordo com Cruz (2011), ―as suas exposições tornam, por um lado, visíveis
a memória visual e, por outro lado, marcam a ligação da identidade coletiva ao
mercado, embelezando a paisagem urbana construída e excluindo as questões relativas
ao medo ou ao sexo‖ (CRUZ, 2011, p. 110). No caso da cultura visual, o controle
espacial e a gestão privada identificam este espaço público.
Tais princípios dizem respeito à transformação, readequação e reconfiguração da
realidade de acordo com o que é transmitido nas histórias Disney, ou seja, o que há de
mal, violento ou incongruente com o mundo imaginário das fábulas Disney, podendo
ser ―adaptado‖ para corresponder a esses padrões. Essa distorção da realidade é vista,
sobretudo, nos desenhos que mostram algumas passagens da História Americana ou nos
contos de fadas, nos quais se omitem finais infelizes ou violentos.
De acordo com a estruturação elaborada por Bryman (2004) sobre a
Disneylandização, podemos identificá-la através da verificação de cinco dimensões a
serem realizados nos espaços públicos, que são: tematização, consumo híbrido,
merchandising, trabalho performativo, controle e vigilância.
A primeira dimensão se refere à tematização que é o elemento mais claro da
Disneylandização e versa sobre a aplicabilidade de uma narração a organizações ou
lugares, que habitualmente, lhe é externa. Esta externalidade é comumente justificada a
partir do tempo, espaço, contexto, bem como, pela combinação entre qualquer um
destes, ou seja, compreende o aproveitamento de uma narração a instituições ou lugares
que lhes é estranha, viabilizando um aspecto de significação e simbolismo aos
componentes a que é aproximado, sendo mais fascinantes e sedutores. Esta dimensão
oferece ao consumidor, variadas opções de lazer e de entretenimento, fazendo com que
o indivíduo se divirta, aproveite e experimente novas experiências, possibilitando assim,
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a realização do prazer por meio do encantamento (BRYMAN, 2004, p. 15-20). Para
Bryman (2011), a tematização estabelece dois momentos referentes aos passeios e
atrações:

A tematização é realizada pelo menos em dois momentos. Primeiro,
estabelece uma coerência nos diversos passeios e atrações da Disneylândia e
o ambiente em que eles foram localizados. Em segundo lugar, na concepção
de passeios e atrações, o impulso foi colocado em seus temas, em vez do
fator emocional, como acontece nos tradicionais parques de diversões
(BRYMAN, 2004, p. 21, tradução nossa).

A segunda dimensão da Disneylandização é o consumo híbrido. Esta versa sobre
as diversas formas de consumo em um só ambiente. Além de oferecer ao público
produtos ao mesmo tempo heterogêneos em sua forma e diversidade, mas homogêneos
em sua representação dos personagens tal qual apresentados em seus filmes e desenhos,
os parques e resorts Disney oferecem, nas suas dependências, restaurantes, discotecas,
lojas e hotéis, além de quatro parques temáticos. Desta forma, Bryman (2004) afirma
que, as formas de consumo híbrido são reunidas, frequentemente, em maneiras novas e
imaginativas e,

[...] dar às pessoas tantos motivos quanto possível para ficarem nos parques.
Quanto mais necessidades forem satisfeitas, os visitantes mais tempo
permanecerão e irão gastar mais dinheiro, tornando os seus limites cada vez
menos nítidos. Também, há mais razões para visitá-lo, tornado para o público
um destino por direito próprio (BRYMAN, 2004, p. 59, tradução nossa).

Assim, são as diversas formas de consumo nos diversos espaços e/ou
estabelecimentos. Nessas formas de consumo híbrido, muitas vezes, a maneira de
consumir está relacionada ao estilo imaginativo. A grande jogada da Disney World é a
disponibilização de um número elevado de atrações e restaurantes que fazem com que
os indivíduos permaneçam nos parques temáticos.
Outra dimensão da Disneylandização é o merchandising, que é um dos carroschefes do sucesso da empresa, por promover a venda de bens e produtos licenciados à
marca Disney, que são vendidos não apenas nos parques, mas no mundo inteiro, a partir
das modalidades de franquias e dos próprios parques temáticos, atraindo consumidores
mundiais e, tornando ao mesmo tempo, a empresa como símbolo americano. Para
Bryman (2004), esse conceito diz respeito à
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[...] promoção de bens sob a forma de imagens e logotipos com direitos
autorais, incluindo licença de produtos a serem produzidos. Como tal, inclui
objetos como camisetas, canecas e imagens de caracteres próprio da Disney
(BRYMAN, 2004, p. 59, tradução nossa).

Isto é um tipo de franchising¸ que dá direito de utilizar a imagem do produto
e/ou empresa. Assim, o merchandising está relacionado ao consumo híbrido, isso por
que nos estabelecimentos os produtos licenciados são os principais atrativos de vendas
(BRYMAN, 2004, p. 79-100).
Já a quarta dimensão da Disneylandização é o trabalho performativo.
Desenvolvido pelos empregados dos parques, resorts e lojas de souvenires espalhados
pelo complexo Disney. A performance desses empregados é parte do cenário criado
pela empresa, com atores fazendo o papel dos personagens dos desenhos, além de
vendedores e guias vestidos como personagens, de maneira a criar uma distinção entre
público e trabalhadores e manter a ilusão criada de que, ao entrar no ―mundo Disney‖
está adentrando em um mundo mágico, diferente do cotidiano. O trabalhador torna-se
um ator no palco (BRYMAN, 2004, p. 93-98). De acordo com Michael Sorkin (2004), o
trabalho pode ser compreendido como um entretenimento:
Na Disney World, o ―trabalho‖ é, naturalmente, um entretenimento. Os
26.000 funcionários do parque são considerados pela direção como
―personagens do elenco‖. A transformação dos trabalhadores em atores
transforma presumivelmente seu trabalho em uma performance (SORKIN,
2004, p. 253).

Podemos verificar atualmente um aumento para o trabalho, principalmente nas
empresas de indústrias de serviços e de entretimento, que pode ser analisado como ―[...]
uma performance teatral, cuja metáfora da performance teatral é explícita com as
referências ao ‗elenco‘, ‗teste‘, ‗palco‘ e ‗bastidores‘‖ (BRYMAN, 2004, p. 93,
tradução nossa). Então, o objetivo destes é seduzir os consumidores nas suas
performances, estritamente a partir das emoções. O foco é direcionado à demonstração
de emoções positivas, ou seja, são os indivíduos que fazem o consumidor do trabalho
emocional se divertir e sentir-se bem quer com a atuação desses ‗atores‘ ou ‗atrizes‘,
quer com a organização para a qual ele trabalha (BRYMAN, 2004, p. 93-105).
A última dimensão da Disneylandização trata-se do controle e vigilância. Assim,
nos parques temáticos da Disney, o grau de controle é alto e efetivado em torno do
movimento e da conduta do público. Os trabalhadores do parque temático têm que
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corresponder a determinadas características específicas antes de serem admitidos. Por
outro lado, outra forma de controle se dá pelo custo de contratos, pois garantem que os
clientes possuem determinadas características particulares e que, devido a isso, causarão
menos problemas comportamentais. Neste sentido, no parque existe uma normatização
―[...] sobre como chegar a determinado local, bem como, sobre os comportamentos
adequados, bem como, regras sobre a forma de apresentação dos visitantes‖ (CRUZ,
2011, p. 113). Assim, ao burlar as normas que regem a Disney, os seguranças tomam as
devidas medidas corretivas para reestabelecer a ordem (BRYMAN, 2004, p. 93-105).
Além disso, outra questão que foi levantada por Bryman (2004) é a segurança.
Nos parques temáticos da Disney a vigilância4, embora discreta, está presente e
transmite aos visitantes (ou ―convidados‖ como são chamados), a sensação de segurança
necessária para que possam desfrutar dos parques sem preocupações e possam fazer
suas compras com tranquilidade. Essa sensação de segurança também é um forte
atrativo para manter o visitante no local e para fazê-lo retornar (BRYMAN, 2004, p. 4).
Nos parques temáticos, essa segurança é apoiada por mecanismos sofisticados e
de alta tecnologia que se baseiam numa racionalização suprema de autoproteção. Além
disso, nas proximidades dos edifícios e equipamentos, o controle se intensifica,
reduzindo a privacidade do público, no qual o privado se converte em um privilégio
(SORKIN, 2004, p. 247-248).
Da mesma forma que a literatura Disney é acusada de deixar fluir pouco à
imaginação das crianças, os parques Disney são denunciados por não proporcionarem a
ampliação da imaginação de seus visitantes, passando-os a simples espectadores. Com
isso, ―o controlo da imaginação verifica-se quando os visitantes do parque Disney são
colocados em determinados temas-chave e se eliminam determinadas características‖
(CRUZ, 2011, p. 113).
Para afastar as mazelas sociais (pedintes, mendigos e sem-abrigo), é
fundamental a estruturação de um aparato de segurança com guardas privados e
circuitos de câmaras de vídeos que colaboram para incentivar o sentimento de segurança
dos visitantes, proporcionando momentos de tranquilidade. O controle faz parte da
essência dos parques temáticos Disney, tanto no plano do comportamento quanto da
imaginação e das sensações experimentais dos consumidores, mas também ao nível de

4

Segundo Bryman (2004), a vigilância é o conjunto de normas e procedimentos, auxiliado por
equipamentos tecnológicos de monitoramento e vigilância (BRYMAN, 2004, p. 133-135).
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controle sobre a conduta dos próprios empregados, processos, práticas de supervisão e
culturais (BRYMAN, 2004, p.145-154).
Por último, as causas decorativas na Disneylandização fomentam a variedade e a
diferenciação, enfocando a distinção da oferta de bens e serviços relativos a outros
produtores no qual a tematização admite a utilização de diversos modelos e magnitudes
na aplicação das narrativas (BRYMAN, 2004, 167-168).
Portanto, a promoção dos atrativos e as relações socioeconômicas nos parques
Disney são praticadas no seu interior. Desta forma, esses lugares formam uma
―geografia criativa‖, onde a criatividade e a inovação emergem a partir da construção e
produção de bens simbólicos e se materializando no tecido urbano.

3.5 A relação entre a Cidade Criativa e a Cidade Disneylandizada
A relação entre a cidade criativa e Disneylandizada pode ser pensada a partir das
dimensões de Bryman: tematização, consumo híbrido, merchandising, trabalho
performativo, controle e vigilância. Desta forma, aqui, iremos nos deter nos principais
aspectos que interligam essas duas tipologias de cidades que utilizam os espaços
urbanos para se concretizarem.
Um dos aspectos mais importantes nessa discussão e, que se torna ponto chave
na diferenciação da Cidade Criativa e da Cidade Disneylandizada, é o aspecto da
criatividade. Por um lado, a primeira é formada por indivíduos identificados como
criativos, cuja característica se volta aos aspectos mental, imaginativo e à participação
pública no processo. De outro lado, a Cidade Disneylandizada atribui ―papéis‖ para que
os diferentes atores desempenhem. Nesta, tudo está previsto sendo que a criatividade
não é incentivada, em nome da própria segurança dos seus utilizadores e do espaço
vigiado (aparato tecnológico). Há aqui, uma divergência notória, uma vez que a cidade
criativa promove o encontro de pessoas culturalmente diferentes enquanto a cidade
Disneylandizada é uma cidade de ―iguais‖ (trabalho performativo).
O segundo aspecto está relacionado à tematização, que é olhar para algo e tratálo como um tema, isto é, uma personalização do espaço ou lugar com elementos que
podem estar relacionados ou não com aquela localidade, dando um ar simbólico que
viabiliza uma maior atração e sedução das pessoas. Esse simbolismo é um elemento
fundamental no processo de comunicação e de consumo, encontrando-se difundido pelo
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internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou
contexto como, por exemplo, religioso, cultural, político, etc. A sua representação pode
emergir como resultado de um processo natural ou pode ser convencionada de modo a
que o receptor – uma pessoa ou grupo específico de indivíduos – consiga fazer a
interpretação do seu significado e atribuir-lhe determinada conotação. É o aspecto
simbólico que aproxima a cidade criativa e Disneylandizada através da disponibilização
de elemento representativo ao público, que pode estar mais ou menos relacionada
fisicamente com o objeto ou ideia que representa, podendo não só ter uma representação
gráfica ou tridimensional, como também, sonora ou mesmo gestual. Desse modo,
disponibilizam espaços para a diversão, lazer e entretenimento, bem como, para
construção de uma dimensão imaterial e simbólica.
A terceira dimensão é o consumo híbrido que ocorre através de múltiplas
maneiras de consumir em apenas um ambiente. Nos parques Disney são oferecidos
produtos tanto heterogêneos quanto homogêneos, que motivam a permanência dos
indivíduos no parque por mais tempo. Na cidade criativa, o consumo híbrido é
perceptível a partir da diversidade de atrativos e produtos disponibilizados ao indivíduo,
não necessariamente homogêneo e apenas num único ambiente. O consumo se processa
de forma livre. Na cidade Disneylandizada os produtos são oferecidos apenas num
espaço que compõem o complexo dos parques, entretanto, o público só pode consumir
artigos e atrativos desse ambiente, sendo ilícito adquirir, levar ou degustar qualquer
―coisa‖ que não seja disponibilizado nesses lugares do lazer e dos tempos livres,
havendo sempre um controle e uma manipulação para a permanência do cidadão.
A penúltima dimensão refere-se ao merchandising, que consiste na promoção e
venda de bens e objetos habilitados à marca Disney e está interligado ao consumo
híbrido. Entretanto, na cidade criativa encontramos múltiplos exemplos de
merchandising, concorrenciais entre si. Os bens são recursos como edifícios, atividades,
motivações, símbolos que estão inseridos no artesanato, produtos, eventos e serviços
(LANDRY, 2011, p. 15), que são consumidos pelos indivíduos. Não há um ou outro
objeto específico e licenciado para a identificação desse tipo de cidade, mas existem
cadeias produtivas e culturais que disponibilizam uma diversidade de produtos e
atrativos a serem consumidos pelo público. Por exemplo, podem existir múltiplas lojas
de artesanato em várias partes da cidade, não havendo necessariamente uma
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uniformidade nesse artigo cultural. Ao contrário, na cidade Disneylandizada, essa
dimensão é fundamental para ampliação do consumo e para a cristalização da sua
figura. O seu consumo procede com a produção e comercialização de souvenirs que
legitimam sua imagem. Desta forma, esses artefatos existem apenas em determinados
lugares do planeta, que representam a marca licenciada da empresa.
Por último, ambas as cidades reclamam por controle e vigilância, para que
visitantes, consumidores e criativos possam usufruir a cidade. Segundo Sorkin (2004, p.
246), de um lado, o controle pode ser obtido através do controle físico de acesso de
pessoas (um guarda, segurança ou recepcionista), de equipamentos mecânicos como
fechaduras e chaves e da normatização social e moral, mas também, por meios
tecnológicos, como sistemas baseados em cartões de acesso. Por outro lado, a vigilância
se baseia por meio de aparelhos automáticos e tecnológicos como, por exemplo,
sistemas de vídeo-monitoramento (SORKIN, 2004, p. 246-248).
Verificamos que ambas necessitam de vigilância e segurança, para que se possa
manter a ordem e prevenir possíveis motins e quebra de regras, bem como, para tornar e
passar uma imagem de um espaço confiável, seguro e agradável. Podemos observar que
pode haver controle, vigilância e segurança mais rígidos numa cidade do que na outra.
Isso ocorre na Cidade Disneylandizada, por frequentemente ser um espaço fechado e
necessita desse tipo de monitoramento. Entretanto, na Cidade Criativa, essa dimensão
pode ser identificada ou realizada em baixo ou em alto grau, isso vai estar condicionado
ao tipo de evento e de espaço (público ou privado) ao qual é promovido.
Essas cidades do consumo oferecem ao público inúmeros atrativos,
equipamentos e eventos em variadas áreas do campo artístico-cultural (shows,
exposições, mostras, festivais, dentre outros) e do ócio e lazer, este último mais voltado
para o consumismo. E, para tanto, é importante a construção de ambientes para que
possam ser desenvolvidas as atividades, atrativos e as criações culturais nas cidades.
Diante do que foi exposto, iremos estudar a cidade de Caicó-RN a partir dos
elementos da cidade criativa e da Cidade Disneylandizada, por ter espaços públicos nos
quais são realizados e promovidos eventos, assim verificaremos a existência ou não de
potencialidades das classes criativas através dos atrativos e dos espaços permanentes e
temporários disponibilizados ao público. E, portanto, essas dimensões serão analisadas a
partir da produção de atividades e eventos culturais durante a Festa de Sant‘Ana em
Caicó-RN. A criatividade, trabalho performático, tematização, consumo híbrido,
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merchandising e o controle e segurança serão fatores fundamentais para verificarmos e
identificarmos a cidade de Caicó como criativa ou Disneylandizada através da
promoção de atividades de cunho artístico-cultural e de lazer realizadas nos espaços
públicos como Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, nas Praças (Liberdade,
Alimentação e Matriz), Casa de Cultura, ruas, Feira de Artesanato dos Municípios do
Seridó – FAMUSE, estabelecimentos e em lugares que estejam relacionados com a
utilização da tecnologia, do simbólico, da sensação, sedução e atração dos indivíduos
que contribuem na ampliação econômica da cidade.
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4. PRODUÇÃO DO ESPAÇO: A FESTA COMO AGENTE TRANSFORMADOR
DA CIDADE
Neste capítulo, iremos abordar o surgimento da Festa de Sant‘Ana, fazendo uma
rápida retrospectiva sobre sua origem e importância. Em seguida, apresentamos os
resultados da pesquisa através da análise dos dados coletados. Organizados a partir da
visão do macro-organizadores (subdivididos no campo Religioso e no Político –
Prefeitura), e da visão dos micro-organizadores (Sociedade – Setores Culturais). Essa
análise é auxiliada pela iconografia que revela os espaços públicos utilizados para
promoção dos eventos e atrativos culturais locais.

4.1 Do surgimento à celebração: a Festa de Sant’Ana de Caicó-RN
Com a interiorização da capitania do Rio Grande, os colonizadores adentraram
as veredas do sertão com suas cabeças de gado, combatendo os indígenas e, aí se
instalaram na região e começaram a edificar suas primeiras habitações e currais. Assim,
os primeiros povoados do interior da capitania e, depois província, surgiram, em sua
maioria, nas proximidades dos rios, com a edificações de capelas em homenagem a um
(a) santo (a) protetor (a), a partir de uma promessa feita ou por devoção a uma
determinada divindade.
Os relatos históricos que preservam informações sobre a fundação da cidade de
Caicó são vários, segundo diferentes interpretações sobre o município. Algumas delas
informam que a fundação da mesma se deu no ―[...] ano de 1687 com a construção da
casa Forte do Cuó pelo coronel Antônio de Albuquerque da Câmara, representando a
primeira iniciativa de construção de moradia e de fixação do homem branco naquela
região‖ (ARAÚJO, 2014, p. 1). Outras correntes informam que mais precisamente no
ano de 1735, teria ocorrido um povoamento, localizado na Fazenda Penedo, interpretado
como a origem da Vila Nova do Príncipe, região a partir de onde a cidade de Caicó teria
sido desenvolvida (MACEDO, 2005, p. 5-6).
O povoamento de Caicó começou e se intensificou nos séculos XVII e XVIII, a
partir da introdução de famílias com origem portuguesa vindas das regiões da Paraíba e
de Pernambuco, que se estabeleceram no interior do atual estado do Rio Grande do
Norte dizimando as tribos indígenas, cariris e caicós, que habitavam a região.
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Conquistado o espaço, os colonizadores começaram a desenvolver a criação de gado e
posteriormente da cotonicultura e a viver em construções denominadas currais5
(ALMEIDA, 2000, p. 13-18).
O início da ocupação do homem branco na cidade de Caicó conta com
explicações que envolvem elementos profanos e sagrados, constituindo as lendas de
fundação da mesma. Conta-se que um vaqueiro (representa o colonizador) de Jardim de
Piranhas, município próximo a Caicó, foi à procura de um touro (representa os índios)
de sua propriedade que havia fugido. (ARAÚJO, 2014, p. 1). Outra versão, com
conteúdo parecido conta que existia uma mata virgem próximo ao rio Seridó e que aí
vivia uma tribo indígena, os Caiacós. Eles achavam que eram invencíveis, porque perto
de onde habitavam, existia um mufumbal, habitado por um touro bravo que era a
encarnação de Tupã. Acrescenta ainda Macedo (2004):

A lenda tem várias versões, mas, no fundo, reflete o movimento de
colonização portuguesa na hoje região do Seridó: um vaqueiro perdido em
meio a um mofumbal, procurando um touro desaparecido há vários dias,
defronta-se com esse mesmo animal, porém, como que possesso pelo
demônio ou por Tupã, o deus indígena, que o persegue; aflito, o vaqueiro se
lembra de Sant‘Ana e faz uma promessa: caso conseguisse escapar com vida
desse perigo construiria naquele mesmo local um templo dedicado a ela, tida
no imaginário popular como a padroeira dos pastores, dos vaqueiros. Como
que por encantamento o touro bravio desapareceu. Cumprindo a promessa o
vaqueiro mandou construir a capela. Em torno dela surgiria Caicó
(MACEDO, 2004, p. 1).

O problema é que era ano de seca, e a água que existia em um poço da região
que bebia no rio Seridó estava quase no fim. O vaqueiro fez um novo pedido à santa,
para que a água não acabasse. Novamente ele foi atendido e o poço nunca secou. Diz a
lenda que o espírito de Tupã se abrigou no local em forma de serpente e que este animal
tinha a sina de destruir a cidade, mas somente se a água secasse ou se chegasse à altura
do altar-mor da Matriz de Caicó, onde está a imagem de Sant‘Ana.
A primitiva capela da santa e que é associada à prometida pelo vaqueiro foi
construída em ―[...] 1695, nas proximidades da Casa Forte do Cuó (ou Acauã), mais ou
menos entre os anos de 1683 e 1697, pelo comandante das tropas militares e seus
ajudantes que combatiam alguns índios que haviam se rebelado‖. (BRASIL, 2010, p.

5

Segundo Horário de Almeida, curral designava o núcleo de uma fazenda de gado, formada por uma casa
e cercado de ramagem, próximo de algum tipo ou meio de abastecimento de água.
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13). Segundo a tradição local era uma capela de modelo arquitetônico simples, sem
grandes ostentações, envolta de pedras e cactos nativos. Funcionando até ―[...] 1748,
ano do início da construção da Matriz de Sant‘Ana próximo à Vila do Príncipe, a partir
desta data a igreja primitiva passou a pertencer a Nossa Senhora do Rosário, pelo menos
até o ano de 1800 quando foi destruída pela ação do tempo‖ (ARAÚJO, 2014, p. 3).
Outras interpretações buscam desvendar e esclarecer as origens históricas da
cidade, não se chegando à unificação de um marco legal para o surgimento do povoado.
Dessa forma, a interseção de Sant‘Ana vem fazendo parte da história de Caicó desde o
início da povoação, segundo nos contam os relatos sobre as origens do município, em
resposta e agradecimento pela graça alcançada, os caicoenses construíram uma capela e
colocaram no nicho principal a imagem da santa. Posteriormente construíram um novo
templo, próximo à fazenda Penedo e que até hoje funciona como o grande centro
religioso da cidade, para as práticas de devoção popular.
O culto a Sant‘Ana, que na tradição católica é a mãe de Maria e, portanto, avó
do menino Jesus, foi formalizado pela Igreja Católica no século XIV e teve sua data
fixada em 26 de julho no século XVI. Em Caicó, que tem a santa como padroeira, o
culto está vinculado à fundação da cidade, no século XVII. A construção da primitiva
capela de Sant‘Ana, em 1695, e a história de alguns milagres da santa motivaram a
devoção do seridoense por Sant‘Ana.
Tendo o seu início em 1748, a secular Festa de Sant‘Ana de Caicó, no Rio
Grande do Norte, ocorre desde 1748, segundo a Igreja Católica (há 266 anos), ou desde
1695 (há 319 anos), conforme importantes historiadores da região. É um exemplo
emblemático de revitalização da memória coletiva e renovação sociocultural, não sem
conflitos, e que expressam o enraizamento, cooperação, aprendizado, inovação dentro
do arranjo (BRASIL, 2010, p. 16-40). Neste sentido, os primeiros registros históricos da
celebração em honra à Senhora Sant‘Ana de Caicó datam de 26 de julho de 1748. A
festa reúne diversos rituais religiosos, profanos e outras manifestações culturais e
remonta à formação da sociedade brasileira no período da colonização.
Em contrapartida, inúmeros documentos religiosos associam tal origem a três
fatos ocorridos em 1748: fundação da cidade de Caicó (à época chamada e grafada
como Freguesia de Sant‘Anna do Seridó), fundação da Paróquia de Sant‘Ana, bem
como o início da construção da Matriz de Sant‘Ana. Segundo o Ministério da Cultura,
através do Dossiê construído sobre a Festa de Sant‘Ana:
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[...] a primeira Festa quando da instalação solene da Freguesia, com título e
invocação de Sant´Ana do Seridó, pelo padre Francisco Alves Maia, em 26
de julho de 1748. Naquele mesmo dia, o primeiro padre da Freguesia e as
pessoas ―de melhor nota‖ escolheram um novo lugar para a construção da
Matriz (atual Catedral) e da residência do vigário, uma vez que a primitiva
Capela havia sido construída em terreno acidentado, o que dificultava o
acesso de pessoas idosas. Todavia, essa data vem sendo contestada por
alguns historiadores locais que consideram um equívoco de interpretação
atrelar a primeira Festa à instalação da Freguesia (BRASIL, 2010, 16).

A construção da capela em honra a Santa padroeira está associada à lenda da
prece do vaqueiro, umas das mais contadas quando se pergunta à população local acerca
da devoção a Sant‘Ana e o surgimento de Caicó. Segundo Brandão (2002) ―[...] é da
prece mitológica do vaqueiro que brota o amor de Sant‘Ana por Caicó e pelo seu povo.
Os locais celebrados, a religiosidade exaltada, tudo fazem de Caicó a rainha do Seridó‖
(BRANDÃO, 2002, p. 31).
Entretanto, não há consenso quanto à origem dos festejos à Sant‘Ana de Caicó,
ou seja, não se sabe com exatidão o início dos festejos alusivos à Senhora de Sant‘Ana
que passaram a desenvolver maiores solenidades no campo da Freguesia do Seridó. E o
Ministério da Cultura (2010) acrescenta que:

É bem provável que, após ser fundada a Irmandade de Sant´Ana, em 1754,
uma nova composição festiva tenha sido introduzida, já que competia ao
povo promover a devoção à excelsa Padroeira e organizar ano-a-ano as suas
festividades. Enquanto eficiente instrumento de sustentação material do culto,
também era sua atribuição assumir os dispêndios com os paramentos
litúrgicos, ornamentos, música, foguetório e iluminação interna do Templo.
(BRASIL, 2010, p. 19)

Os festejos também simbolizam a vinda do homem do campo à cidade num
sertão ainda tipicamente rural em que muitas casas nas cidades permaneciam fechadas
durante todo o ano, sendo abertas para receber amigos e parentes que vinham participar
da Festa.

Assim, desde o início estão presentes elementos como fé, tradição e

sociabilidade de pessoas e espaços. Segundo Alves (2007), a [...] festa de Sant‘Ana de
Caicó afirma-se como um processo de múltiplos sentidos que se realiza através do agir e
fazer coletivos, entre sujeitos na condição de atores de sua própria história (ALVES,
2007, p.13).
Essa festa secular caracteriza-se por ser um festejo sócio-religioso, em que
caminham lado a lado os espaços sagrado e o profano. Desta maneira, este último é uma
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extensão do primeiro, porque o profano só existe por causa do religioso, havendo um
entrelaçamento entre ambos na promoção de ações do ludismo ou ócio.
O espaço público, onde são realizados os eventos socioculturais, transforma-se
num ambiente fascinante por promover e ofertar mecanismos do ócio que encantam os
consumidores dos eventos, fazendo com que caminhem ao encontro dos atrativos e da
diversão disponibilizada na festividade.
A Festa é, portanto, fundamental para a vida na cidade, pois como aponta
Lefebvre (2008, p.109): ―os signos do urbano são os signos da reunião: as coisas que
permitem a reunião (a rua e a superfície da rua, pedra, asfalto, calçada, etc.) e as
estipulações da reunião (praças, luzes, etc.).‖. Assim, observa-se, em Caicó, a cultura na
produção do espaço a partir do uso dos equipamentos e espaços públicos do centro da
cidade, mas que não se expande para as periferias e subúrbios. Basta lembrar que os
principais espaços e equipamentos estão localizados nesse centro como, por exemplo, a
Catedral de Sant‘Ana, Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, Casa de Cultura, Casa de
Pedra e Praças (Largo de Sant‘Ana6 e Praça do Coreto7), onde são concentrados todos
os eventos públicos. Por outro lado, as festas privadas são realizadas em clubes
particulares que ficam em bairros afastados do centro.
Esse período festivo altera o cotidiano e o espaço urbano da cidade por atrair um
grande número de indivíduos por poucos dias e por levar os residentes e naturais a
participarem – do representante do executivo ao ambulante, dos produtores rurais aos
empresários, dos comerciantes estabelecidos aos artesãos, dos meios de comunicação
aos artistas e músicos da cidade. Assim, verifica-se que há uma transformação do
espaço através da promoção de eventos tanto religiosos, quanto profanos, que são
emblemáticos desse momento em que ocorre o consumo de bens tangíveis que, em
alguns casos, se transformam em espaços de fruição efêmera da cultura.
Desta forma, há uma tematização dos espaços públicos que se adequam ao
desejo de seus consumidores da festa. Nestes espaços, a partir da realização dos eventos,
percebe-se que um dos objetivos é garantir a permanência ou o retorno do indivíduo e,
consequentemente, ampliar o consumo. Em Caicó, os usos desses espaços também
possuem finalidades diversas - dentre elas, promoção da cultura, arrecadação e recursos

6

O Largo de Sant‘Ana também é conhecido como Praça da Catedral ou Largo da Matriz. Um espaço que
integra esse Largo é a Praça Walfredo Gurgel.
7
O nome oficial da Praça é Senador Dinarte Mariz, mas por causa da tradição e da história, esse lugar é
conhecido popularmente por Praça da Liberdade ou Praça do Coreto.

83

financeiros, além de oferecer atrações musicais de forma gratuita a toda população e
turistas de várias faixas etárias - e com as mais diversas intenções. Para Cruz (2011), a
tematização de espaços urbanos:
Proporciona uma aparência de significado e simbolismo aos objectos a que é
aplicada. Deste modo, estes objectos são considerados mais atraentes e
interessantes. A Tematização oferece, ao consumidor, a oportunidade de se
divertir e de usufruir novas experiências, proporcionando um nível adicional
de prazer através do encantamento (CRUZ, 2011, p.111).

Nesse caso, na cidade de Caicó, verificamos diversidade e heterogeneidade que
são aspectos importantes na oferta de variadas opções do lazer e de entretenimento aos
frequentadores da festa, fazendo com que eles se divirtam, aproveitem e experimentem
novas experiências, através dos atrativos culturais, viabilizando um aspecto de
significação e simbolismo através da interação do público. Desse modo, percebemos
que há uma concentração dos eventos nos espaços públicos adjacentes à catedral de
Sant‘Ana (Figura 01), por haver uma proximidade espacial.
Figura 1 – Os principais Espaços Públicos da Festa de Sant‘Ana, em Caicó.

Fonte: Google, 2015.
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Portanto, essa visibilidade se faz presente no mês de julho, na qual a cidade
duplica ou triplica sua população e mostra sua fé, tradição, cultura e calor humano.
Muitos caicoenses que residem fora, retornam à cidade para reencontrar amigos e
familiares e participar das diversas atividades realizadas durante a Festa, tanto das
dimensões sagrada quanto profana.

4.2 O sagrado e o profano: a utilização do espaço público na festa de
Sant’Ana de Caicó - RN
Ao lançar mão de mais de uma fonte de pesquisa, não correríamos o risco de
perder de vista os elementos menos aparentes da cultura local. Como outras fontes, as
imagens fotográficas e a memória (através da etnografia) inscrevem-se aqui como
documentos de intercomplementariedade com a fonte impressa, tornando a pesquisa
mais coerente e verídica.
Dessa forma, a técnica de pesquisa eleita foi a entrevista semiestruturada junto a
organizadores e produtores culturais que atuam na cidade de Caicó-RN, durante a Festa
de Sant‘Ana. Os resultados das entrevistas estão divididos em três segmentos:
Religioso, Poder Público Municipal e Empreendedores Culturais. Para o efeito, no
primeiro segmento, entrevistamos o Padre Alcivan Araújo (Pároco da Catedral de
Sant‘Ana), por este ser o responsável geral pela promoção da festividade religiosa e
disponibilizar informações mais detalhada sobre esta. No segundo segmento, foram
entrevistados Eliana da Nóbrega (Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo) e Edcarlos Soares (Coordenador do Departamento de Cultura da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes), que são os setores responsáveis pela
realização tanto da organização da festa quanto de promoção dos eventos culturais da
festa. Por último, no segmento cultural foram entrevistados quatro representantes dos
setores criativos da cidade: Custódio Medeiros (Artes Plásticas e Produtor Cultural),
Adonay Dantas (Artes Plásticas), Solange Silva (Música), Joserlan Santos (Design), os
quais foram selecionados por meio de três fatores: 1) Relevância Artística e
Profissional, que foram identificadas através de conversas exploratórias com familiares
e amigos caicoenses; 2) Acessibilidade, que se procedeu por meio de contato via
telefone, whatsapp ou pessoal. Aqui, foi um fator também decisivo no agendamento das
entrevistas; entretanto, alguns selecionados na lista inicial não poderiam conceder suas
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informações nas datas propostas, sendo assim, reduzindo a possibilidade de ampliarmos
o número de entrevistados; e, 3) Proximidade com os entrevistados, o que facilitou a
concessão das entrevistas.
A opção pela segmentação dá-se pelo fato de que o roteiro de perguntas, se
diferenciarem para cada categoria de entrevistados. Desse modo, iniciaremos pela
representação religiosa, em seguida, passaremos ao Poder Público Municipal e, por fim,
aos Empreendedores Culturais.
A) Representação “Religiosa”
Quanto à importância da festa para a cidade e para a região do Seridó, o pároco
da Catedral de Sant‘Ana - Padre Alcivan Araújo - identifica que a festa abrange toda a
região do Seridó Potiguar, cuja população se identifica com a Santa padroeira e, dessa
maneira, a festividade ganha um sentido especial do sertanejo. Isso é motivado pela
forte presença da religiosidade que marcou a colonização da região. Um fato importante
destacado pelo eclesiástico Alcivan Araújo se refere a duas dimensões da festa:

[...] a religiosa, que é de grande importância para a fé e pela renovação da fé
cristã do caicoense e seridoense para com a Igreja Católica. Na dimensão
socioeconômica, que traz muitos benéficos para toda a região do Seridó,
vemos que as festividades lúdicas e do entretenimento promovem
significativas transformações no campo econômico, a partir da geração de
emprego e renda. Então esses dois momentos, né, o religioso que expressa a
religião e a fé do povo do Seridó e, também, a dimensão social e econômica
que faz com que gere desenvolvimento nos dez dias de festa do mês de julho
aqui em Caicó (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana).

Quanto à organização e estruturação dos eventos religiosos para o período da
festa, o pároco confirma que, a programação festiva de responsabilidade da Paróquia é
pensada e planejada em conjunto com o pároco e uma Comissão Organizadora da Festa
– composta entre 30 a 40 pessoas, de diversos segmentos da sociedade – ―[...] que
começam a elaborar o calendário e atividades com as primeiras reuniões no mês de abril
até ao longo de junho, e tem como ponto de partida a realização da avaliação da festa
anterior, verificando os pontos positivos e negativos‖ (Alcivan Araújo, Pároco da
Catedral de Sant‘Ana). Desse modo, ao fazerem essa programação, é que se começa a
estruturar os eventos religiosos, sociais e culturais da festa sobre a responsabilidade
dessa instituição sacra.
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Outra questão voltava-se, a saber, como são planejados os eventos socioculturais
de responsabilidade da igreja católica e quais os critérios para sua promoção. Alcivan
Medeiros diz que há dois momentos: primeiro - que é a dimensão religiosa - que,
planejasse e discutisse o tema da festa que norteia as pregações durante o novenário. O
intuito da criação do tema é para que os fiéis possam refletir sobre suas ações e atitudes
no cotidiano. Num segundo momento - na dimensão sociocultural -, o pároco Alcivan
Medeiros relata que é arquitetada e executada uma gama de atividades que objetivam a
preservação da cultura através de apresentações culturais que passam uma mensagem de
fé e conhecimento das tradições,

Fazendo com que a cultura seja preservada né, na cidade de Caicó, no sertão,
procuramos fazer com as apresentações culturais, elas possam trazer
realmente uma mensagem que possa ajudar na interação social, do povo que
tá participando do Pavilhão Cultural de Sant‘Ana e fazer com que realmente
haja essa integração de quem está em Caicó, quem vem de longe e as pessoas
que passam o ano todo esperando esse momento para estar presente. Então,
assim o Pavilhão Cultural tem o objetivo de atrair e unir pessoas, e que num
clima familiar e cultural possamos festejar e dialogar, e aí tendo como ponto
marcante o reencontro entre amigos, familiar e visitante que é típico do
seridoense, mantendo e fortalecendo os laços afetivos (Alcivan Araújo,
Pároco da Catedral de Sant‘Ana).
Figura 2 – Pavilhão Cultural de Sant‘Ana (31 de julho de 2015).

A Praça ou Largo da Matriz, através da promoção do Pavilhão Cultural, torna-se ponto de encontro das
famílias, amigos e visitantes pós-novena. Percebemos que esse espaço é composto por alguns símbolos da
fé católica local, além da Matriz. Ao fundo (à esquerda) temos o Arco do Triunfo, conhecido
popularmente por Arco de Sant‘Ana que está voltado ao casario antigo da Avenida Seridó, onde forma
um caminho guardado por palmeiras imperiais, servindo como portal que dá acesso à catedral de
Sant‘Ana. O monumento está encimado com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, envolta por uma
aura luminosa, composta por dezenas de lâmpadas. Além disso, há uma miscelânea entre o sagrado e o
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profano. E por fim, observa-se a tematização e o merchandising, sendo o primeiro a partir da recriação do
espaço através da atratividade cultural e, o segundo, por meio da comercialização de produtos típicos e
pelo marketing dos patrocinadores do evento.
Fonte: Autoria própria (2015).

Quanto aos principais eventos socioculturais de responsabilidade dessa
Instituição religiosa, o pároco apresenta os principais eventos socioculturais da Igreja,
tais como: o Jantar de Sant‘Ana, o Pavilhão Cultural e, principalmente, a realização da
Feirinha de Sant‘Ana (Largo da Matriz). E evento que não foi citado, em momento
algum da fala do padre, foi a promoção do espetáculo ―O Canto das Irias‖, realizado
pela Comunidade Católica Shalom em parceria com a Paróquia de Sant‘Ana, que
aconteceu logo após a Novena no patamar da Catedral. A apresentação ―envolveu
muitas técnicas de iluminação, cenários e cores, em que identificamos três setores
culturais: música, teatro e dança‖ (Diário de Campo, 26 de julho de 2015). O espetáculo
narrava uma história que mostrava o homem que se afasta da casa da Verdade, se
tornando uma iria, e para voltar a ser homem tinha que fazer um difícil caminho de
retorno.
Continuava Alcivan Araújo:
A social da festa, começa com o Jantar de Sant‘Ana né, é um jantar feito para
mil pessoas. Então depois a parte social tem as atrações do Pavilhão Cultural,
que é realizado com apoio do SESC Seridó. Depois temos a Feirinha de
Sant‘Ana, que eu acho um dos maiores eventos da festa e traz muitas pessoas
para saborear as comidas típicas, né, do Seridó, do sertão. Também temos o
grande evento que é a Cavalgada de Sant‘Ana. Este ano reuniu né, mais de
mil cavalheiros e amazonas. E outros aspectos, como o Almoço de Sant‘Ana
que é realizado no Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, que já faz parte
desse calendário cultural e, tantos outros eventos culturais que ocorrem
durante os dias de festa durante o mês de julho (Alcivan Araújo, Pároco da
Catedral de Sant‘Ana).
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Figura 3 – Barracas Gastronômicas no Pavilhão Cultural de Sant’Ana (31 de julho de 2015).

Durante a realização do Pavilhão Cultural de Sant‘Ana, um dos componentes desse espaço é o ―barracão‖
de comidas típicas que atrai significativa quantidade de pessoas que degustam as iguarias locais. Nesse
espaço, há uma conexão interessante entre a música, gastronomia, cultura e sociabilidade que integram e
encantam o público presente, fazendo com que permaneçam e retornem a esse ambiente sacroprofano.
Fonte: Autoria própria (2015).

Antigamente, durante a festa de Sant‘Ana existiam duas barracas (inicialmente
representavam o cordão encarnado e o cordão azul), em que cada uma apresentava uma
candidata à rainha da festa, sendo eleita a que arrecadasse mais capital, iniciando assim
uma maratona de trabalho em toda a cidade e os municípios circunvizinhos ―[...] com o
intuito de adquirir recursos financeiros, gerando uma grande disputa entre ambos, com a
finalidade de eleger-se a rainha da festa, a que tinha conseguido juntar mais dinheiro‖
(ARAÚJO; MEDEIROS, 2000, p. 15). Essa corrida para arrecadação de capital
instigava os competidores nesta disputa, era a própria Igreja, porque os recursos
financeiros adquiridos pela organização das barracas destinavam-se a sua manutenção.
Na noite da realização da festa das barracas, as candidatas eram prestigiadas pela
sociedade local, familiares e amigos na concentração festiva realizada na Praça da
Matriz. As disputam eram acirradas entre as barracas que eram delimitadas pelas cores
que as caracterizavam. Além disso, o desempenho de familiares tradicionais na
organização destas que se dedicavam exclusivamente a essa competição, em que a
sociedade unia-se em torno de um objetivo: vencer a disputa, mas em seguida, ocorria o
apaziguamento dos munícipes onde os ânimos se restabeleciam. E após o término da
festa tinha início a apuração das vendas realizadas nas barracas, numa atmosfera de
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muita expectativa e tensão dos caicoenses. Em sequência, coroava-se a candidata
vencedora finalizando as rivalidades entre torcedores das barracas.
Antigamente, a Praça da Matriz ou Largo da Matriz era utilizada para o
estacionamento dos meios de transporte (carroças, animais e carros), promoção de
leilões, realização de celebrações e a disputa das barracas. Na atualidade, o uso desse
espaço passa por modificações no decorrer do tempo, verificando que nele ocorre a
recepção a Cavalgada de Sant‘Ana, apresentação teatral, novenários e o Pavilhão
Cultural. Nesse último evento, há uma recriação das disputas das barracas do passado,
havendo uma releitura ao qual adapta a uma nova temporalidade. Na promoção do
Pavilhão Cultural, não há mais disputas entre barracas e candidatas, mas um barracão
com infraestrutura metálica unificada que serve de estrutura para a comercialização da
gastronomia regional, em que entidades e instituições públicas confeccionam e vende os
pratos típicos e o dinheiro adquirido é doado a Igreja Católica. Na parte da
musicalidade, se tem a ―reprodução de um coreto da década de 20 - onde os músicos
locais se apresentam -, numa tentativa de recriar um espaço que outrora era acolhedor,
glamoroso e ponto de encontro entre população e visitantes‖ (Diário de Campo, 31 de
Julho de 2015). Desta forma, a tematização se processa a partir da recriação de uma
história que incorpora aspectos culturais da musicalidade e da gastronomia local.
No tocante aos principais espaços públicos utilizados pela igreja para a
organização e promoção desse evento, Alcivan Araújo diz que os principais espaços
públicos utilizados para realização dos eventos religiosos são o Largo da Matriz, que
concentra praticamente todos os eventos como:
―[...] novenas, Pavilhão Cultural, Feirinha, leilão e Procissão. Apenas o
Almoço de Sant‘Ana é realizado né, na Ilha de Sant‘Ana. Desde o primeiro
dia de festa, que começa com a Noite dos Doces e Salgados, que a gente usa
o Largo, estendendo até o último dia com a procissão de encerramento‖
(Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana).

A partir da participação, observamos que a realização da maior representação
temática dessa esfera é o evento da Procissão de Encerramento da Festa, que são
―utilizados os espaços públicos, especificamente as principais ruas e avenidas do centro
da cidade‖ (Diário de Campo, 02 de agosto de 2015).
Quanto ao papel da Igreja na realização da Feirinha de Sant‘Ana e os
instrumentos utilizados para a sua realização. O eclesiástico evidencia que a Feirinha de
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Sant‘Ana é organizada pela Igreja, apenas na parte gastronômica. Sua organização se dá
a partir da montagem de barracas e estandes que vendem comidas típicas. Segundo
Alcivan Araújo, essas estruturas metálicas são:

[...] cedidas tanto pela nossa igreja quanto por nossos parceiros, que são
instituições públicas e privadas, né, e elas ajudam bastantes a nossa catedral.
Isso ajuda a preservar tanto a cultura caicoense e seridoense quanto para
arrecadar finanças para a paróquia, que necessitada então dessa arrecadação
para se manter durante o ano (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de
Sant‘Ana).
Figura 4 – Feirinha de Sant‘Ana no Largo da Matriz (30 de julho de 2015).

Centenas de pessoas concentram-se na Praça Walfredo Gurgel e na Avenida Seridó para participarem da
Feirinha, degustando comidas típicas, bebidas e curtindo um forró pé de serra, além de reencontrar
familiares e amigos. Nesse espaço, no dia da realização desse evento, podemos encontrar toda a classe
política do Estado (Governador, Senadores, Deputados, Prefeitos e Vereadores), fazendo com que a
cidade se torne a capital política e administrativa do Estado, nesse momento.
Fonte: Autoria própria (2015).
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Figura 5 – Estandes Gastronômicos da Feirinha de Sant‘Ana no Largo da Matriz (30 de julho de 2015).

A imagem evidencia a presença de várias instituições com seus estandes que tanto comercializam pratos
típicos, cuja arrecadação financeira é doada à Igreja Católica, quanto apresentam e divulgam suas
propostas, objetivos e ações de trabalho como, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, identificado na fotografia.
Fonte: Autoria própria (2015).

Quando questionado sobre a existência de algum tipo de uniformização de
expositores, artesãos, comerciantes e empresas durante a festa e quais os pontos de
comercialização localizados na Feirinha, Alcivan Araújo é direto ao dizer que não existe
uma padronização ou uniformização dos indivíduos que ajudam nos estandes e barracas,
no momento da comercialização da gastronomia da Feirinha. Exceto, quando as
instituições públicas e privadas resolvem adotar camisetas que as identificam.
Entretanto, verificamos que ―[...] algumas Instituições estão padronizadas por meio de
camisetas e/ou estandes personalizados que os identificam‖ (Diário de Campo, 30 de
julho de 2015).
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Figura 6 – Estandes Informativos na Feirinha de Sant‘Ana, no Largo da Matriz (30 de julho de 2015).

Estande do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), parceiro do evento, promovendo ações do
projeto ―Motorista do Bem, Trânsito Também‖, que objetiva distribuir informativos e sensibilizar o
público e os motoristas sobre a importância de cumprir as regras de trânsito. Para chamar a atenção das
pessoas, há um grupo de teatro que realiza curtas apresentações teatrais e brincadeiras com os
frequentadores do evento.
Fonte: Autoria própria (2015).

Outra questão pertinente era saber qual a importância da Ilha de Sant‘Ana para a
promoção da festa da padroeira. Alcivan Araújo comentou que aquela contribuiu para o
engrandecimento da festa. Nas suas palavras, a Igreja utiliza esse espaço para promover
o Almoço de Sant‘Ana. O viés da Ilha é do entretenimento e diversão. Esse ―[...] espaço
fica né, no complexo do espaço de realização da festa‖ (Alcivan Araújo, Pároco da
Catedral de Sant‘Ana).
Sobre a existência de algum tipo de temática ou decoração para a festa ou para a
Igreja ou para os seus eventos, o Padre relata que na parte sacra, ―[...] há um tema que
norteia as celebrações religiosas. No caso da estrutura física, existe uma decoração
festiva‖ (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana). Em 2015, a decoração
estava relacionada ao problema da estiagem que a região sofria. Essa tematização serviu
para evidenciar que mesmo com a problemática da seca, existe sempre a esperança da
vida brotar novamente.
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Figura 7 – Altar-mor da Catedral de Sant‘Ana (24 de julho de 2015).

Durante a festa de 2015, o altar-mor da Catedral de Sant‘Ana teve uma decoração especial que
representava o período de dificultadas que a região do Seridó estava passando – a estiagem. Percebemos
cores sóbrias e suaves que representam a vegetação nativa que é a caatinga – vegetação rala e cinzenta.
Ao centro da imagem, vemos a Senhora Sant‘Ana, padroeira da cidade de Caicó-RN.
Fonte: Autoria própria (2015).

Quanto às formas de controle de entrada e saída, vigilância e segurança tanto na
festa quanto na Catedral de Sant‘Ana, Alcivan Araújo apresenta primeiro que, durante a
festa, ―[...] há sempre uma preocupação com esse aspecto da segurança é, a polícia faz
esse trabalho... que promove segurança e tranquilidade às pessoas que participam da
festa‖ (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana). Percebemos um aumento
significativo do efetivo da Polícia Militar e a contratação de seguranças particulares que
auxiliam na manutenção da ordem da cidade. Em segundo lugar, na Catedral, tem
segurança particular, mas quem realmente faz a segurança da cidade e dos espaços
públicos é a Polícia Militar.
A respeito do processo de organização das ruas para acomodar os eventos e os
fiéis, principalmente nas novenas e procissões, o eclesiástico narra que a organização do
espaço público - em especial das ruas - para promoção dos eventos sagrados, acontece
por meio da ―[...] parceria com o poder público municipal. A prefeitura contribui com a
limpeza das vias, do Pavilhão, da Catedral e a parte de iluminação das ruas e da própria
Praça da Catedral também. É uma parceria que na medida do possível vem dando
certo...‖ (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana) e com a Polícia de Trânsito,
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que coordena as ruas através do ―fluxo de pedestres e automóveis, mantendo a
segurança e ordem, principalmente na realização da procissão de encerramento que
percorre as principais avenidas da cidade‖ (Diário de Campo, 24 de julho de 2015).
Figura 8 – Procissão de Sant‘Ana (02 de agosto de 2015).

Maior ato da fé católica da cidade, a procissão atrai milhares de pessoas que percorrem as principais
avenidas da cidade e, para isso, a Polícia Militar e do Trânsito organizam as ruas para que a imagem da
santa protetora e seus fiéis possam caminhar e terminar o trajeto com tranquilidade e segurança. Aqui,
observa-se uma grande quantidade de devotos vestidos de branco e que a imagem está chegando à
Catedral, centro da festividade sagrada.
Fonte: Autoria própria (2015).

De todo o arsenal símbolo-ritualístico, a procissão de encerramento é o espaço
nos quais os indivíduos apresentam sua fé a partir de sua devoção a Maria. Assim, a
procissão torna-se um espaço sublime de representação da fé. Espaço composto por
símbolos e ritualísticas marcantes, a qual engloba orações e cânticos, hierarquização,
insígnias, promessas e doações de esmolas, expressando o poderio católico e a fé que
elevam a Senhora Sant‘Ana em seu andor. Além disso, em alguns anos o chefe maior, o
Bispo Diocesano, faz-se presente no cortejo e na missa principal, fortalecendo as
práticas católicas.
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O cortejo religioso parte da Matriz da referida santidade que com a aglomeração
dos fiéis, são, em seguida, conduzidos no cortejo por algumas das principais ruas e
avenidas do centro da cidade (Seridó, Joel Damasceno, Carlindo Dantas e Coronel
Martiniano), na qual em algumas janelas das casas são enfeitadas com toalhas brancas e
um jarro de rosas ofertadas à Santa Padroeira, demonstrando uma reprodução secular
dos casarios.
Na estruturação da procissão, observamos como os devotos demonstram status e
outros a fé. Momento que percebemos a diferenciação de status, mas que a fé está acima
da posição. Um fator a ser analisado nesta organização refere-se aos símbolos que
demarcam os espaços do cortejo, as bandeiras e estandartes posicionados na frente, em
seguida, são as fileiras de devotos com trajes brancos, depois o Apostolado da Oração,
posteriormente, alguns pagadores de promessas, que estão direcionadas à melhoria do
cotidiano como, por exemplo, saúde, trabalho, dentre outros, e sua representação
material confirma-se através dos trajes brancos e pés descalços, são essas as formas de
agradecimento mais evidenciadas na atualidade.
O símbolo que representa Nossa Senhora Sant‘Ana fixa-se no centro do cortejo.
A imagem da padroeira é posta no andor, ornamentado com flores e ganhos e palmas,
destacando ainda mais, o esplendor da Matriarca. É ela que os devotos tocam e levam
sobre os ombros, demonstrando a devoção à padroeira, além de servir para instrumento
que proporciona visibilidade e soberania ao ícone, tornando-a digna e bela.
No último estamento, logo após a imagem, estão os demais devotos. Nesse
espaço encontramos com os mais diversos visitantes e caicoenses. Toda essa junção
social funde-se em um único propósito: a devoção a Nossa Senhora Sant‘Ana de Caicó.
Neste estamento, encontramos jovens, adultos e idosos que conduzem seus familiares
(esposo/a, filhos, entre outros) que estão fazendo suas orações e suas preces, como
também, conversando e reencontrando familiares e amigos. Assim, nesse espaço
religioso confirma-se como sinônimo de experiência, devoção, respeito e simulação às
práticas católicas que ocorrem há séculos e que sofrem algumas modificações no
decorrer das décadas.
Por fim, o cortejo chega à Catedral, em seguida, o pároco proclama palavras
finais, agradecendo as oferendas recebidas e o esforço da população, abençoando os
presentes, direcionando a fortificação da fé e depois se inicia o arreamento da bandeira,
que expressa o término da festividade religiosa e da devoção dos caicoenses e visitantes.
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Posteriormente, acontece o Beijo da Santa8, no qual os devotos tocam na imagem da
padroeira e depois ela segue para o altar, simbolizando o último ato de religiosidade do
festejo durante aquele ano.
Neste sentido, observasse continuidade e descontinuidades na promoção da
ritualística sagrada, sendo um espaço cujo individuo transborda seus saberes e fazeres,
onde há a (re)criação de práticas e, ao mesmo tempo, lutando pela permanência de
estruturas e eventos religiosos. No entanto, estas permanências estão sendo modificadas
na contemporaneidade, a partir de fatores globais através da utilização de tecnologia
como, por exemplo, a ―transmissão ao vivo do novenário e da procissão, o uso de
grandes carros de som que acompanham todo cortejo, que conduzem indivíduos
cantando e fazendo orações‖ (Diário de Campo, 02 de Agosto de 2015), que são
ouvidos por todos os participantes da procissão e dentre outros aspectos que viabilizam
um ar moderno ao tradicional.
Figura 9 - Tematização na Procissão de Sant‘Ana (02 de agosto de 2015)

A Festa de Sant'Ana de Caicó é uma celebração tradicional que ocorre há mais de 260 anos e reúne
diversos rituais religiosos, profanos e outras manifestações culturais da região do Seridó norte-riograndense. Ela remonta aos processos de formação da sociedade brasileira, ainda, no período da
8

Um dos momentos de maior emoção devocional é o ―beija‖, que ocorre desde a instalação da Povoação
de Caicó, em 1735. Antes da procissão, quando o andor com a imagem de Sant‘Ana já está enfeitado, os
devotos se aproximam, depositam oferendas, beijam a própria mão e depois tocam a imagem transferindo,
assim, seu afeto. Após a procissão o ―beija‖ se repete e há uma grande disputa entre os fiéis que tentam
pegar as flores que enfeitam o andor e a imagem.
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colonização portuguesa. Ao longo dos séculos foram alteradas as composições cerimoniais e, atualmente,
os principais eventos que ocorrem nos dias festivos são: o "ciclo de preparação da Festa de Sant'Ana" que
inclui as peregrinações rurais e urbanas e seus rituais de missa e procissão, assim como o Encontro das
Imagens e a Peregrinação a Sant'Ana "Caravana Ilton Pacheco"; abertura oficial da Festa marcada por
caminhada solene, quando o estandarte de Sant'Ana é hasteado em mastro localizado em frente à
Catedral. Além das celebrações, os festejos incorporam muitas outras manifestações culturais da região,
como os ofícios e modos de produção tradicionais das "comidas" do Seridó potiguar e dos muitos
artesanatos sertanejos como, por exemplo, os bordados do Seridó; as músicas e bandas, os hinos, os
poemas, o "beija" e demais formas de expressão do sertão norte-rio-grandense.
Fonte: Autoria Própria (2015).

Referindo-se à importância da realização dessa festa para a economia local, em
especial, para o setor cultural, Alcivan Araújo comenta que é fundamentalmente
importante porque movimenta a economia da cidade – comércio vende e fatura com a
comercialização de artefatos e produtos locais, e o poder público municipal tem uma
maior arrecadação através da cobrança de taxas e tributos fiscais. E, acrescenta:

Então num segundo momento, a gente pode dizer que o nosso setor cultural é
valorizado, tendo espaço e eventos, onde todos podem expor, mostrar e
comercializar sua arte, engrandecendo nossa cultura e, aí movimentando, os
setores culturais da cidade. Além disso, ajuda a divulgar, valorizar e
preservar a cultura caicoense e seridoense. Eu acho que a cultura deveria ser
mais bem valorizada, no sertão. O Seridó e seu povo são conhecidos por suas
características culturais, então deve haver maior apoio e fortalecimentos
(Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana).

No tocante à forma de divulgação da festa, o clérigo enfatiza que ocorre por
meio das rádios locais, redes sociais, mídias do Estado (Redes de Televisão).
Entretanto, sendo necessidade haver ―[...] uma maior divulgação e promoção da festa,
até porque é considerado o maior festejo religioso do Estado do Rio Grande do Norte,
além de ser patrimônio imaterial do país, né‖ (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de
Sant‘Ana).
Por último, a Festa de Sant‘Ana está passando por um processo de
transformação/modificação, o Padre Alcivan Araújo é claro ao expor que existem
alguns avanços que foram possibilitados pelos avanços tecnológicos, por exemplo, a
transmissão ao vivo das celebrações religiosas através de rádios locais e blogs.
Percebemos que há determinadas modificações que são necessárias para adequar a festa
ao público e ao espaço disponibilizado. Assim, o surgimento de nossos atrativos
culturais, como a realização do Pavilhão Cultural de Sant‘Ana que reúne gastronomia,
música e fé em frente à Matriz é um exemplo. Entretanto, torna-se fundamental que
―[...] a gente Igreja e o Estado e Município né, repensem a nossa festa e que possamos
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melhorar a infraestrutura existente e os eventos socioculturais, para acomodar com
maior conforto e zelo o público que participa e vem à festa, e aí mantemos a tradição
religiosa e cultural da cidade (Alcivan Araújo, Pároco da Catedral de Sant‘Ana).

B) Representações do Poder Público Municipal
Quanto à organização e estruturação da festa de Sant‘Ana, Eliana da Nóbrega
comenta que existe um planejamento da festa e este é realizado por várias secretarias da
prefeitura. Na sua opinião, a festa é adequada à realidade do contexto atual,
principalmente no período de estiagem em que os recursos financeiros são escassos. Por
outro lado, Edcarlos Soares diz como está estruturada e organizada a atratividade
cultural de responsabilidade do departamento:

[...] o Coreto Musical é um projeto que busca valorizar nossa cultura de raiz.
E aí, a prefeitura e a gente disponibiliza e organiza a estrutura física que
auxilia na promoção desse projeto importante para a cidade e para cultura né.
Entramos em contato com as prefeituras por meio de telefone e ofício
convidando a participar do evento. As atrações são as Bandas Filarmônicas
da região do Seridó, que apresentam seus materiais musicais e que
abrilhantam as dez noites da festa da padroeira. Sim, também a centenária
Banda Filarmônica Recreio Caicoense, abrilhanta os festejos religiosos e
culturais de festa de Sant‘Ana, e ela apresenta-se tanto no início quanto no
final do projeto. Todo dia após a apresentação de uma Filarmônica, tem um
cantor da terra se apresentando e contribuindo para o engrandecimento do
evento (Edcarlos Soares, Coordenador do Departamento de Cultura da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes).
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Figura 10 – Projeto Coreto Musical na Praça da Liberdade (22 de julho de 2014).

O Projeto Coreto Musical tem por objetivo revitalizar o espaço e ponto cultural, ―O Coreto da Praça da
Liberdade‖, oferecendo à população e ao público da festa um ambiente acolhedor, romântico e saudável,
através de músicas de boa qualidade e tornando-se num ambiente de sociabilidade, reunindo várias
gerações e famílias nesse espaço público. No palco, a Filarmônica José Raimundo Cavalcante do
Município de Jardim de Piranhas, que abrilhantou a noite, com um repertório no qual agradou os
presentes.
Fonte: Autoria própria (2014).

Figura 11 – Praça do Coreto (08 de agosto de 2015).

A Praça da Liberdade ou Praça Senador Dinarte Mariz localiza-se na parte antiga de Caicó, entre a igreja
do Rosário e a matriz de Sant‘Ana. Essa praça já passou por diversas transformações, inclusive de
nome. Sua história inicia-se quando o coronel da Guarda Nacional, o comandante Manuel Batista Pereira,
construiu o Mercado Público naquele local e inaugurou-o no primeiro dia de janeiro de 1870. Na época, o
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lugar passou a ser conhecido como Praça do Mercado, centro comercial da cidade. Aos sábados havia a
feira, um verdadeiro encontro socioeconômico de todas as camadas da sociedade caicoense. Esse local
também foi palco da popular Revolta do Quebra-quilos que invadiu os estabelecimentos comerciais de
então apreendendo pesos e medidas do sistema de mensuração imposto pela monarquia. As feiras
perduraram ali até ser construído o atual Mercado Público, inaugurado no dia 23 de fevereiro de
1918. Nesse mesmo ano, a antiga estrutura do Mercado foi demolida, e em seu lugar, foi construída uma
praça com um coreto de madeira no centro. O coreto tinha forma hexagonal em cujo interior ficavam
alguns bancos de madeira, possivelmente para acomodar os integrantes da banda de música municipal.
Atualmente, nela acontece o Projeto Coreto Musical - promovido pela Prefeitura Municipal e apoiado por
algumas instituições e empresas privadas – que conta com apresentações musicais tanto de Filarmônicas
da Região do Seridó, quanto de ―músicos da terra‖, que se alternam durante as dez noites de realização da
festa. Nesse espaço, se constitui em ponto de encontro da diversão e da sociabilidade da festividade
caicoense, onde encontramos nas suas margens ambulantes vendendo comidas e diversos artefatos como
bijuterias, brinquedos, imagens sacras, chaveiros, dentre outros.
Fonte: Autoria própria (2015).

Figura 12 – Comenda da III Edição do Projeto Coreto Musical (06 de novembro de 2015).

Comenda de reconhecimento entregue aos participantes (Maestros das Filarmônicas) do Projeto Coreto
Musical.
Fonte: Autoria própria (2015).

A Praça da Liberdade ou Praça Dinarte Mariz, além de ter sido palco das
relações econômicas e revoltas locais, foi também espaço tanto da comercialização de
escravos quanto marco da liberdade dos mesmos. Sendo esse espaço um marco do
movimento abolicionista em Caicó, no qual os seus integrantes se reuniam e concediam
cartas de alforria, libertando os cativos. Dessa forma, as modificações na estrutura física
da praça continuaram. O coreto de madeira foi substituído por um de alvenaria em 1931,
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permanecendo até 1943, quando foi substituído pelo que existe até hoje. O nome Praça
da Liberdade permaneceu assim até o final da década de 1990 quando foi modificado
para o atual: Praça Senador Dinarte Mariz. Entretanto, continua a ser chamada na
memória do povo de Praça da Liberdade.
Várias histórias transcorreram durante décadas nessa praça, que modificaram e
identificam o cotidiano caicoense. Essas rupturas e continuidades são importantes para
que os lugares possam ser identificados ou não, e que sejam consumidos pelos
frequentadores dos espaços. Antes identificado como lugar de comercialização de
produtos e escravos e, posteriormente, ambiente para a sociabilidade durante os festejos
sociorreligiosos da cidade. Observamos essas transformações no uso do espaço durante
o tempo, passando a ser na atualidade um ponto de lazer e entretenimento na cidade. A
mais ou menos duas décadas, na Praça da Liberdade, as atrações musicais da Festa de
Sant‘Ana se apresentavam no alto do coreto e, atualmente é anexado uma estrutura
metálica (palco) que serve agora para as apresentações das Filarmônicas e para os
músicos locais. Além disso, ―o espaço é constituído por tendas e cadeiras para que os
participantes da festa possam consumir o espaço de maneira organizada e agradável‖
(Diário de Campo, 29 de julho de 2015). Este passa a representar um novo modo de
releitura do passado, utilizando a temática da musicalidade para simular uma história,
um período áureo da cidade.
Sobre os principais espaços públicos utilizados pela prefeitura para a
organização e promoção desse evento, Eliana da Nóbrega relata que o principal espaço
de realização da Festa é a Ilha de Sant‘Ana, mas que acontece em toda a cidade. Já o
Coordenador Municipal de Cultural, Edcarlos Soares, acrescenta que os espaços de
produção cultural de responsabilidade da administração pública local, além do
Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, é a Praça da Liberdade, um desses espaços de
promoção cultural. Acrescenta ainda que:
Mas existem só esses lugares, a cidade tem outros espaços que acontecem
eventos que não são de nossa responsabilidade, falado da gestão municipal. A
gente pode citar como exemplo, o Largo da Matriz, que acontece vários
eventos religioso e social, tem também a Praça de Alimentação que são
vendidos vários tipos de comida típica e de outras comuns. Temos que
lembrar né, da Casa de Cultura e da Casa de Pedra Coletivo de Arte, espaço
importante da nossa cultura, além de ruas e bares como o Bar do Ferreirinha,
que é ponto de encontro de artistas e poetas locais que promovem a festa e a
cultura daqui (Edcarlos Soares, Coordenador do Departamento de Cultura da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes).
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Figura 13 – Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (26 de julho de 2015).

O Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana é uma praça pública construída sobre uma ilha localizada no rio
Seridó, no centro da cidade de Caicó-RN. O nome foi escolhido em homenagem à padroeira da cidade e a
proximidade com a catedral. Seu objetivo é incrementar o turismo de eventos na região. Esse complexo
está nas imediações do centro histórico-cultural, comercial e religioso do município. Sua área urbanizada
compreende um espaço de aproximadamente de 147 mil metros quadrados, com toda a infraestrutura de
suporte ao complexo como estacionamento, pontes, avenidas, parques, passarelas, praça de alimentação
(quiosques), anfiteatro e banheiros. A partir da imagem, observa-se que o complexo é um parque temático
em que a diversão e o lazer são os carros-chefes desse espaço público, auxiliados por uma infraestrutura
que possibilita ao frequentador consumir vários serviços como alimentação, diversão, artesanato, dentre
outros.
Fonte: Autoria própria (2015).

Inicialmente muitos foram contrários à implantação desse projeto, devido ao
impacto ambiental na margem do rio Seridó; a uma possível destruição de sítios
históricos da cidade, como o Poço de Sant‘Ana9; e a restrição da circulação da
população naquela área. Outro fato polêmico em torno da ilha foi à tentativa de um líder
político da região em batizar o complexo com o nome de sua mãe, em detrimento da
padroeira da cidade, fato este que gerou revolta de alguns setores da população
caicoense. Assim, antes de sua construção, as festas públicas eram realizadas em
diversas praças e avenidas e os parques e vendedores ambulantes – principalmente os

9

Eivado pelo imaginário mestiço da região, o Poço de Santa‘Ana foi por muitos anos a principal fonte de
abastecimento de água para a cidade, fosse para fins domésticos ou de construção. O lugar decantou
também a enérgica resistência popular quando em Caicó um grupo de pessoas, na revolta ‖QuebraQuilos‖, em 1873, contra a adoção do sistema métrico-decimal no Império, atirou ao poço quilos de pesos
metálicos.
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que comercializam comidas – se concentravam nas ruas adjacentes a Catedral da
padroeira. Com o surgimento desse espaço turístico, foi possível estruturar um espaço
artificial que unificasse os aspectos acima citado e que agregassem em um único espaço,
diversos serviços e atrativos culturais e de lazer. Tornando-se num lugar de uso e de
consumo por todos os frequentadores da festa e ―cria um espaço artificial simulando
uma ilha que contem estrutura que comporta instrumentos da economia, da cultura, da
sociabilidade, do turismo e do lazer‖ (Diário de Campo, 26 de julho de 2015) e,
principalmente, no formato de um parque temático.
A respeito da utilização do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana durante a festa
para promoção de eventos, feiras, exposições, a Secretária Eliana da Nóbrega comenta
que a Ilha é o ponto central da realização da festa, mas também o Largo da Matriz.
Nesse Complexo são realizados shows musicais, FAMUSE 10, comercialização da
gastronomia e da diversão através dos parques. Assim, nesse espaço são realizados
variados eventos, existindo um calendário turístico municipal que evidencia o potencial
de promoção de múltiplos eventos, não se restringindo apenas ao momento da festa de
Sant‘Ana, mas acontece em outros períodos como Carnaval, Feiras Literárias, Festival
Gastronômico, dentre outros. Edcarlos Soares concorda que a Ilha é:

[...] um espaço importante na promoção de eventos, por causa do seu grande
espaço e infraestrutura existente que ajuda na realização dos eventos, e aí os
quiosques são exemplos onde nós podemos encontrar a gastronomia local
como a tradicional carne sol e a paçoca, acompanhadas pelo arroz de leite,
macaxeira e vinagrete. Mais hoje a gente vê que tem outros tipos de comidas
que não são da nossa cultura, mas que já estão incorporados no nosso dia a
dia como a pizza, o filé à parmegiana, né, bem conhecido aqui, além de
panquecas, camarão e outros tipos. A venda gastronômica e os eventos
contribuem na geração de emprego e renda. Durante a Festa, o principal
evento da Ilha é a FAMUSE, que objetiva divulgar, promover e comercializar
o artesanato da nossa região do Seridó. Como também, são realizados alguns
eventos de entretenimento como shows musicais, aberto ao público (Edcarlos
Soares, Coordenador do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes).

10

A Feira de Artesanato do Seridó (FAMUSE) é uma feira que reúne expositores e artesãos da região do
Seridó Potiguar e é realizada durante a Festa de Sant‘Ana. Esse evento compõe os atrativos da Feirinha de
Sant‘Ana. Em 2015, a FAMUSE foi aberta na noite do dia 29 de julho, com a participação de estandes de
várias regiões do Brasil. Na sua 32ª edição, reuniu expositores de vários municípios do Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pernambuco com produtos diversificados e destaque para o bordado da região do Seridó.
O tema escolhido para este ano foi ―Chuva de Talentos no Sertão do Seridó‖, que tem um significado
especial, com o sofrimento de uma grande estiagem, os talentos serão explicitados no bordado, na palha,
argila dentre outros produtos feitos pelas mãos talentosas dos artesãos. A visitação ao público foi aberta
das 10h às 22h, na Praça de Artesanato do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana e prosseguiu até o dia 02
de julho quando aconteceu o encerramento da programação da Festa de Santana de Caicó.
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Quanto à estruturação do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana durante a festa
da padroeira, tanto Eliana da Nóbrega quanto Edcarlos Soares entendem que já existe
uma estrutura física que contempla quiosque - para comercialização gastronômica,
bebidas e artefatos -, concha acústica, iluminação e banheiros. Além disso, o Serrote de
São Sebastião que possui uma capela em honra ao referido santo, fica no complexo da
Ilha e é mais um atrativo turístico desse espaço. E durante a ―festa são incorporadas
palcos para apresentações musicais e parques de diversões que contribuem na
diversificação da festa social‖ (Diário de Campo, 25 de julho de 2015). De acordo com
a secretária Eliana da Nóbrega, nesse espaço:

[...] já existe uma estrutura grande que facilita a realização de eventos e
atividades. Temos os quiosques, que comercializam várias comidas, tanto
típicas quanto outras e bebidas e artesanato e outros objetivos. Eu sempre
vejo que na Ilha tem dois palcos para a realização de shows, espaços para
instalação de parques e antigamente tinha umas redes de fast-food (Eliana da
Nóbrega, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo).
Figura 14 – Ilha de Sant‘Ana e os parques de diversões (29 de julho de 2015).

Ao caminhar pela avenida principal do complexo, temos a opção de ver os vários tipos de brinquedos
disponibilizados pelos parques de diversão, cuja opção de escolha fica a cargo do frequentador do espaço.
Além disso, essa avenida dá acesso ao palco principal do evento (ao fundo), FAMUSE, quiosques e
anfiteatro.
Fonte: Autoria própria (2015).
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No tocante à existência de um tema anual para o Complexo Turístico da Ilha
durante a Festa de Sant‘Ana, Eliana da Nóbrega e Edcarlos Soares relatam que não
existe um tema específico para esse espaço, porque ―[...] a própria Ilha, por si só, já é
uma tematização por se tratar de um espaço artificial que foi construído dentro do Rio
Seridó (Eliana da Nóbrega, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo). E o Coordenador Municipal de Cultura acrescenta que, ―[...] existem algumas
bandeiras de tecidos e os Bombeiros Mirins, por meio da reciclagem de alguns
materiais, como pneus né, eles produzem várias coisas como animais e, esses objetivos
são colocados em determinados pontos do Complexo‖ (Edcarlos Soares, Coordenador
do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes).
Sobre as formas de controle de entrada e saída, vigilância e segurança no
Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, tanto Eliana da Nóbrega quanto Edcarlos Soares
comentam que a segurança do espaço da Ilha se realiza por meio da Polícia Ambiental
(que tem sua sede na proximidade da Ilha), Polícia Militar (fazem rondas diárias e
constantes) e seguranças particulares (em sistema de escala, que auxiliam na ordem do
local). A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo ressalta que,
infelizmente, ―[...] a gente não vê, pelo menos eu não vi ano passado e esse ano [2014 e
2015] mais aquele controle de entrada e saída de pessoas realizadas no pórtico da Ilha,
realizado pela polícia como ocorria antigamente‖ (Eliana da Nóbrega, Secretária
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo). Observa-se que o controle de
entrada e saída - a ser efetuado no portão de entrada desse espaço – ―[...] não existia,
não sendo constatado em qualquer turno. Entretanto, em alguns eventos, identificamos a
ronda da Polícia Militar dentro do Complexo Turístico‖ (Diário de Campo, 30 de julho
de 2015).
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Figura 15 – Pórtico de Entrada do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (30 de julho de 2015).

A entrada do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana possui duas guaritas (uma do lado esquerdo e a outro
do lado direito), que serve para vigilância e monitoramento de entrada e saída dos frequentadores do
espaço, que buscam atrativos de lazer e do ócio.
Fonte: Autoria própria (2015).

Em relação ao processo de organização das ruas e praças para promover eventos
e acomodar comerciantes, artistas e o público, além do trânsito durante a Festa de
Sant‘Ana, os dois gestores são enfáticos ao relatarem que essa atribuição é de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, juntamente com seus
parceiros. Para esse planejamento são realizadas reuniões e divisões de tarefas entre a
prefeitura, Polícia Militar e Polícia de Trânsito para organização e controle das ruas.
Também ―existe um ordenamento, no qual são determinados os espaços específicos para
acomodar vendedores, adequar as estruturas auxiliares das praças e eventos, facilitando
assim, uma melhor ordenação do espaço‖ (Diário de Campo, 30 de julho de 2015) e,
consequentemente, do fluxo de pessoas e transportes. Edcarlos Soares relata como
ocorre essa organização e interdição de ruas para uma maior fluidez na cidade.
A Secretaria de Municipal de Infraestrutura coordena o processo de
organização do espaço, onde a gente percebe que alguns lugares das ruas são
específicos para ambulantes praticarem suas vendas. Assim fica fácil da
gente identificar onde são os espaços desses comerciantes. Aí no caso do
trânsito, há a interdição de algumas ruas adjacentes ao complexo de
realização, tanto da Igreja e das festas. Você sabe aquelas ruas próximas a
Praça da Liberdade, Catedral e Ilha de Sant‘Ana, em determinados horários
não se pode circular com carro ou moto por lado, e outras ruas já ficam
interditada por causa da estrutura dos eventos como as barracas e palcos. Eu
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vejo que isso auxilia e dá mais organização e tranquilidade aos espaços
públicos onde são realizados os eventos da festa. Esse processo aí todo
coordenado pela Polícia Militar que controlam o fluxo de pessoas e
transportes (Edcarlos Soares, Coordenador do Departamento de Cultura da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes).
Figura 16 – Interdição das Principais Avenidas de Acesso à Festa de Sant‘Ana (30 de julho de 2015)

É comum durante a Festa de Sant‘Ana haver a interdição do Cruzamento das Avenidas Seridó e Felipe
Guerra, que é a principal via de acesso ao Complexo Festivo. A partir desse ponto, verifica-se a presença
dos vendedores ambulantes, como também, há uma maior fluidez de pessoas, por não ser permitida a
movimentação de automóveis e ciclomotores.
Fonte: Autoria própria (2015).

Quanto à existência de formas de controle de entrada e saída, vigilância e
segurança nos eventos de ruas e na cidade durante a festa, Eliana da Nóbrega e Edcarlos
Soares disponibilizam informações semelhantes, afirmando que a ordenação do espaço
é feita essencialmente pela Polícia Militar e Polícia de Trânsito, com auxílio, às vezes,
de seguranças contratados pela prefeitura e comerciantes, que facilitam o fluxo de
pessoas e transportes e, consequentemente, passando a ideia de uma festa e cidade
tranquila e segura. Segundo Eliana da Nóbrega, ―[...] a responsabilidade de manter a
segurança é do Estado, através dos seus policiais militares, que promovem ronda para
ver como tá os eventos e se não tem nenhuma briga ou confusão, como também, para
manter a ordem e a paz‖ (Eliana da Nóbrega, Secretária Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo).
Quanto à existência de um produto/artigo que seja patenteado e que represente a
festa, percebemos que há divergência nos relatos entre os gestores públicos Eliana da
Nóbrega e Edcarlos Soares. A Secretária e turismóloga, identifica que a imagem de
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Sant‘Ana é o ícone que representa esse momento festivo e que se faz presente nos
artigos como camisetas, imagens decorativas, folder, outdoor. Entretanto, não se
verifica a existência de um souvenir específico que legitime e identifique a festa ou
represente na íntegra a festa. Entretanto, na visão do Coordenador de Cultura e poeta,
Edcarlos Soares, existem:

[...] são diversos os produtos que identificam a festa né, principalmente
aqueles relacionados às produções daqui da cidade como as fábricas de
bonés, confecções que são as camisetas e alguns produtos de artesanatos que
os artesãos fazem, tipo chaveiros com a imagem da Sant‘Ana, também a
gente vê a imagem da padroeira em material como madeira, gesso, biscuit e
plástico, mas não há uma padronização desses produtos que ajudam a
divulgar a festa. Outra coisa é a gastronomia que é um dos produtos que
identificam a nossa festa e a nossa cidade, e as pessoas que vêm de fora para
a festa sempre compram um produto para levar para casa ou para amigos
como a famosa carne de sol, e os nossos tipos de queijos, doces e massas
como bolachas e biscoitos produzidos aqui. Esses produtos como as
camisetas trazem a imagem de Sant‘Ana e as frases representam a cidade
(Edcarlos Soares, Coordenador do Departamento de Cultura da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes).

A respeito da importância da organização da Festa de Sant‘Ana para a cidade e a
região, Edcarlos Soares comenta que a festa é extremamente importante, por possibilitar
momentos de encontros e reencontros entre caicoenses residentes, ausentes e visitantes
(turistas) e que viabiliza uma movimentação econômica na cidade. Essa promoção
religiosa e festiva movimenta a economia da estrutura turística e comercial local como
hotéis, pousadas, lojas comerciais e supermercados. Além disso, é importante por ―[...]
preservar a história e a cultura, mesmo estando condicionada à mudança em suas
estruturas - adequar às exigências da modernidade‖ (Diário de Campo, 01 de agosto de
2015). Por outro lado, Eliana da Nóbrega, enfatiza que a festa é uma referência para a
região e para o Estado e ―[...] o turismo na cidade é forte, né. A Festa de Sant‘Ana é um
evento que impulsiona o desenvolvimento econômico da nossa cidade. A gente
identifica que a festa é conhecida não só na região e no Estado, mais a nível de Brasil e
exterior, porque vêm até gringos para cá‖ (Eliana da Nóbrega, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo).
A cidade de Caicó tem como infraestrutura para hospedagem duas modalidades:
os hotéis e pousadas. O tamanho desses estabelecimentos varia de 09 a 40 quartos e de
49 a 200 leitos. Alguns desses hotéis como o Porto Regente que no centro da cidade e
tem mais de 15 anos de existência. Já algumas pousadas são bem mais recentes de
apenas com alguns anos como é o caso da Pousada Varandas do Penedo. De acordo
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com um levantamento feito pela Secretaria de Estado do Turismo do RN (2014), a
quantidade de leitos que existe na cidade é de 600 unidades. Assim, fica evidente que a
infraestrutura hoteleira de Caicó não é suficiente para a demanda de turistas que chegam
à cidade no período de grandes festas.

Quadro 5 - Relação de Hotéis e Pousadas em Caicó-RN

Nº

POUSADA

HOTEL

01 Pousada Acantoar

Hotel Regente

04 Pousada Bom Gosto

Hotel Guanabara

02 Pousada Ceú Azul

Hotel Porto Bello

03 Pousada Jardim
09 Pousada Oasis do Seridó
08 Pousada Paraíso do Seridó
05 Pousada Rita Queiroz
06 Pousada Terra do Sol
07 Pousada Varandas do Penedo
Fonte: Autoria própria (2016).

Dessa forma, os meios em Caicó durante a festa de Sant‘Ana através dos
visitantes da cidade se processa além dos hotéis e pousadas, por meio de casa de
parentes e de casa de aluguel, no qual observasse que ―há uma grande quantidade de
pessoas hospedadas nas casas de familiares, parentes e amigos que vem participar da
festa por diversos motivos, desde o religioso, encontro social e para diversão e lazer‖
(Diário de Campo, 01 de Agosto de 2015).
Para Eliana da Nóbrega, a promoção da festa tem uma importância significativa
tanto para a economia local, quanto para os setores turísticos e culturais. Ela torna-se
um impulsionador potencial que através das vendas do comércio, da produção e venda
dos produtos típicos do artesanato e da gastronomia, da ocupação dos hotéis e pousadas,
dentre outros aspectos que colaboram no desenvolvimento local. E um dos fatores que
auxiliam para a grandiosidade da festa é a sua propaganda, qualidade da festa e seu
diferencial que é povo. Na parte cultural, evidencia que é um momento importante para
propagação das raízes e das tradições locais que, muitas vezes, estão se adequando a
esse mundo moderno. Entretanto, é necessário haver mais promoção e divulgação das
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potencialidades e eventos da festa e da cidade. Caicó é uma marca festiva. O poeta e
coordenador Edcarlos Soares acrescenta que a festa é ―[...] o momento de maior
divulgação da produção cultural da cidade, e a gente pode ver através da divulgação das
Bandas Filarmônicas; aí a comercialização, promoção e divulgação do nosso artesanato,
das comidas típicas, dos nossos artistas e da arte caicoense e seridoense‖ (Edcarlos
Soares, Coordenador do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes).
Por último, sobre a divulgação da festa, ambos os gestores, Eliana da Nóbrega e
Edcarlos Soares têm a mesma opinião, narrando que a festa é divulgada através dos
sistemas de comunicação como rádios locais, TVs, jornais, ―[...] redes e mídias sociais,
panfletos e é interessante e necessário de mais divulgação da festa e da cidade‖ (Eliana
da Nóbrega, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo).

C) Representações de Empreendedores Culturais
Quanto ao sentimento em participar dos festejos sociais e religiosos da festa,
Adonay Dantas (Artista Plástico) diz que mesmo não sendo católico, participa dos
eventos religiosos nesse período, impulsionado pela forte tradição e pelos momentos de
reencontro com familiares e amigos. Já Solange Silva (Artista Musical) relata que
retorna ao período da infância, no qual rememora fatos desse período. É um momento
único, para rever amigos e a cidade fica com um clima atraente, harmonioso e
charmoso. Jocerlan Santos (Designer) informa que gosta de participar, por ser um
momento festivo em que encontramos pessoas do ciclo de amizades e ver sua arte
espalhada pela cidade. E Custódio Medeiros (Artista Plástico e Produtor Cultural)
refere:

Eu me sinto bem né, muito feliz e [...] considero a festa um momento
importante onde a gente pode demonstrar nosso trabalho. É o período que a
gente identifica uma diversidade cultural, em que podemos acessar os bens
culturais da cidade, né, mostrar a diversidade do que se produz e eu que
assim né. Eu acho um momento oportuno e fico muito né, e aí a cidade tornase uma vitrine para nossos trabalhos, nossa arte..., e eu acho que é o nosso
dia, e é um espaço onde nós artistas apresentamos, nossa arte e cultura, onde
há uma integração e interação entre o público que participa da festa né, e os
artistas (Custódio Medeiros, Artista Plástico e Produtor Cultural).

A respeito da visão sobre a estrutura de organização da Festa de Sant‘Ana e os
principais lugares utilizados para a sua realização, todos os entrevistados Adonay
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Dantas, Solange Silva, Custódio Medeiros e Jocerlan Santos concordam que falta uma
infraestrutura adequada para comportar o público nos eventos festivos. Entre os lugares
citados pelos representantes dos setores culturais, em que são realizados eventos,
podemos citar: Casa de Cultura, Praça do Coreto (Liberdade) e outras praças, Largo da
Matriz, Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, Casa de Pedra e em outros pontos da
cidade. Segundo Custódio Medeiros e Jocerlan Santos existe a necessidade de uma
reformulação e adequação dos espaços públicos para promoção dos eventos e para a
acomodação do público. Desse modo, explicitam:

[...] deve haver uma melhor estruturação da festa né, e eu digo que deveria ter
uma ampliação dos atrativos culturais nesse período para outros cantos da
cidade, e em que esses lugares fossem adequados tanto para as pessoas que
frequentam a festa como para nós artistas, que teríamos mais oportunidade de
mostrar nosso trabalho. Eu vejo que essa religiosidade é que atrai esse grande
número de pessoas para nossa cidade, né. E lembro que os principais eventos
da festa de Sant‘Ana são realizados no Largo da Matriz, como também né na
Ilha de Sant‘Ana e nas Praças que ficam ao redor da Igreja, mas esses
espaços não comportam hoje todo público, já estão apertados, pequenos para
as realizações das atividades culturais da festa (Custódio Medeiros, Artista
Plástico e Produtor Cultural).
Eu vejo que deveria ser repensada a estruturação física, artística e cultural,
para ser ampliaria as opções do entretenimento, diversão e lazer né, para a
gente e turistas terem mais opções para onde irem. Pois os espaços que a
gente participa são Casa de Cultura, aí ao lado da Igreja de Sant‘Ana, a Praça
do Coreto, que é a Praça da Liberdade e outras praças como a Praça de
Alimentação [Praça Dr. José Augusto], Largo de Sant‘Ana e especialmente lá
na Ilha de Sant‘Ana (Jocerlan Santos, Designer).
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Figura 17 - Casa de Pedra, Ateliê Coletivo de Arte – (07 de novembro de 2015)

A Casa de Pedra é uma das mais antigas construções da cidade de Caicó. Essa casa teve sua construção
iniciada no remoto ano de 1730 - não se sabe de certo por iniciativa de quem. A referida casa sofreu
modificações devido sua proximidade do rio, que chegou a danificar sua estrutura e derrubar um dos
compartimentos laterais. No seu interior, mudou apenas para se adaptar ao estilo de vida contemporânea,
mas sua fachada encontra-se com as feições bem conservadas, exibindo as pedras usadas em sua
construção. Atualmente uma parte foi transformada em Ateliê de arte e artesanato, atualmente conhecido
por Casa de Pedra, Coletivo de Arte - composto pelos artistas Adonay Dantas, Custódio Jacinto de
Medeiros e Rachel Lúcio. Espaço de grande relevância cultural da cidade por concentrar uma produção
diária de arte, e a produção de eventos culturais. Localiza-se na Rua Visitador Fernandes nas imediações
do Poço de Sant‘Ana e Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana.
Fonte: Autoria própria (2015).

O patrimônio arquitetônico de Caicó vai do colonial ao moderno. A arquitetura
colonial presente no município foi construída após tal período, no entanto, houve
preservação dessa linha, como pode ser vista na Casa de Pedra do português Gama,
considerada primeira residência caicoense e fica nas proximidades da Catedral de
Sant‘Ana. Atualmente, a Casa de Pedra passou a abrigar o Coletivo de Arte e, além de
expor arte quotidianamente, promoveu ou promove atividades artísticas e culturais
como, por exemplo, a divulgação dos "Quadrinhos Avoante" que tem uma linha
editorial peculiar que permite ao leitor se identificar em suas histórias, por se tratar de
temas e ambientes ficcionais que consideram o contexto social, político e cultural do
Seridó. Os curtidores de quadrinhos de Caicó tiveram a oportunidade de conhecer a
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revista "Quadrinhos Avoante" e, mais do que ter uma ótima leitura, viabilizou, também,
contribuir com o desenvolvimento da linguagem dos quadrinhos no Seridó, com suas
características próprias que tornam a região tão especial e ousada.
Outro evento é a realização de oficina que desenvolve com as crianças através da
criação de brinquedos variados, utilizando material reciclável, sendo uma forma de
resgate dos brinquedos de antigamente, transmitindo às crianças o conhecimento sobre a
infância de seus pais e avós. E por fim, organiza apresentação artística cultural e
literária. Tudo isso, objetivando rememorar e fortalecer histórias, acontecimento e a
cultura da localidade. Durante a festa de Sant‘Ana, promoveu evento de cunho literário
que divulga a cultura do cordel e, esse evento, foi integrado pela mostra de arte dos
artistas da própria Casa de Pedra, apresentações musicais de caicoenses e
comercialização da culinária local. Desta forma, foi um mix cultural que valoriza as
―[...] particularidades e potencialidades de Caicó e, ao mesmo tempo, recriam um
cenário que se utiliza tanto de recursos e histórias do passado quanto de características e
ferramentas da contemporaneidade‖ (Diário de Campo, 30 de julho de 2015).
Figura 18 – Largo de Sant‘Ana ou Praça da Matriz (29 de julho de 2015)

No Pavilhão Cultural de Sant‘Ana, localizado no Largo da Matriz, verificamos grande número de
indivíduos que usufruem dos atrativos disponibilizados por esse espaço como música ao vivo - cujo palco
em estrutura metálica em formato de coreto (ao fundo) dá um charme especial ao evento – e a
gastronomia– que é comercializada de comidas típica da região nas barracas (à direita), também em
composição metálica. Além disso, observamos os mecanismos de marketing dos patrocinadores e dos
apoios institucionais presentes nesse espaço sacroprofano.
Fonte: Autoria própria (2015).
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Figura 19 - Casa de Cultura Padre Guerra (31 de julho de 2015)

O Sobrado do Padre Guerra teve sua construção iniciada em 1810 e ficou concluído no ano de 1811 e sua
edificação assobradada revolucionou as técnicas de construção até então vigentes na região - pelo formato
em que a casa tem um piso térreo e um andar encima -, sendo um marco para a época e impulsionando o
desenvolvimento urbano de Caicó. Dessa maneira, a Casa de Cultura Popular funciona nesse prédio - que
fica ao lado da Catedral -, e mantém uma parceria com a Associação União do Sobrado, a qual
desenvolve atividades através do Ponto de Cultura Sobrando Arte no Sobrado. Através da imagem,
verifica-se uma mescla na tematização do espaço, utilizando aspectos modernos – o grafite na
personalização das paredes - e tradicionais, com a customização das mesas com tecido típico da região
sertaneja conhecida como ―chitão‖ e o espaço antigo de referência da história local. Nesse espaço, a
atratividade é composta através da musicalidade local e comercialização de comidas típicas e bebidas
tanto alcoólicas como não alcoólicas.
Fonte: Autoria própria (2015).

Retornando da Corte, já como vigário, Brito Guerra, dá início à construção de
sua residência assobradada. Essa construção, somada à reconstrução da igreja, ao prédio
destinado à Casa da Câmara e Cadeia Pública representava melhoramentos urbanísticos
à Vila do Príncipe. Assim, as construções de sobrados para a elite da Freguesia da
Gloriosa Senhora Sant‘Ana do Seridó ―[...] só foi possível com a mobilização de
recursos humanos e financeiros para a fabricação de tijolos e mestres de obras que
dominassem a técnica da construção de prédios de dois pavimentos‖ (MACEDO, 2007,
p. 151). Nessas condições, possivelmente, o primeiro sobrado construído no território da
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Vila do Príncipe tenha sido o do padre e depois Senador do Império, Francisco de Brito
Guerra11.
A edificação fora construída ao lado da Matriz da Gloriosa Senhora Sant‘Ana.
Sua arquitetura apresenta dois pavimentos, tendo uma moderada fachada, na qual
possuem cinco portas e igual número de janelas, estas protegidas por grades de ferro. O
seu interior já sofreu alterações. A mobília original, infelizmente, já se perdeu com o
tempo. Segundo a oralidade, consta que o padre Guerra tinha bom gosto, utilizando
móveis de madeira de lei e talheres, copos, colheres, estribos, salva, brida de prata. Essa
tipologia residencial revolucionou as técnicas de construção até então presentes na
região, sendo um marco para a época e impulsionando o desenvolvimento urbano de
Caicó. Dessa forma, o prédio, funcionou por muito tempo a famosa Escola de Latim,
visto que o padre Guerra era um exímio latinista. Além disso, grandes reuniões
ocorreram no sobrado, para o qual acorria a sociedade seridoense, curiosa das novidades
que trazia o padre, sempre que voltava de suas viagens à Corte.
O sobrado do Padre Guerra, ainda hoje, apresenta-se como um lugar de memória
evocativo da relação de Brito Guerra com a cidade, isso se deve, não necessariamente
ao fato do referido sobrado está soerguido, mas também as histórias que povoam a
memória dos seridoenses. Hoje, esse sobrado se tornou na Casa de Cultura Popular,
sendo ―um cenário para atrativos e atividades culturais e de lazer, que reconta a história
sertaneja através dos utensílios, móveis domésticos e arte sacra por meio do seu museu‖
(Diário de Campo, 31 de julho de 2015). Além disso, existe o espaço para demonstração
da arte caicoense e a direção da Casa de Cultura Popular em conjunto com a Associação
União do Sobrado organiza, desenvolve e promove atividades e eventos de cunho
artístico-cultural que potencializa os atrativos locais, servindo para mesclar o passado de
glória com um presente efêmero que valoriza as tradições e raízes da cidade.
Sobre a participação nos eventos e festividades realizada no Complexo Turístico
Ilha de Sant‘Ana, verificamos duas tipologias de interesses entre os representantes dos
setores culturais. Os representantes do setor de Artes Plásticas e Produção Cultural,

11

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi instalada em 2 de fevereiro de 1835. O primeiro
Presidente da Casa foi o Padre Francisco de Brito Guerra. Coube ao prelado a missão para instalar e
presidir o Legislativo, numa época de crise política e institucional que tomou conta do Brasil nos
primeiros anos após a Independência.
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Adonay Dantas e Custódio Medeiros, participam especificamente da FAMUSE, por
representar um espaço de exposição da arte e da identidade seridoense. Entretanto, por
causa do estilo de música ofertado nesse espaço, além do ―[...] barulho, dá zuada né, dos
parques e a má distribuição dos quiosques, limita minha presença nos eventos
promovidos na Ilha‖ (Custódio Medeiros, Artes Plásticas e Produtor Cultural). Por outro
lado, os motivos dos integrantes da Música e do Designer, respectivamente, Solange
Silva e Jocerlan Santos, – participam das festividades disponibilizadas no Complexo
Turístico Ilha de Sant‘Ana, por ser um lugar de diversão, entretenimento e lazer.
Segundo a artista musical Solange Silva, esse espaço constitui-se como um ícone na
referência do lazer e ócio durante a festa de padroeira da cidade de Caicó.

[...] eu participo né amigo, juntamente com meu filho e familiares, e lá a
gente pode desfrutar de todas as coisas que são ofertadas a gente para o
entretenimento e diversão, né. Pois a gente vê muitas opções de parques de
diversões e de seus brinquedos, além dos quiosques onde a gente mata a
fome, toma uma cervejinha e reencontra amigos da infância e adolescência,
isso é muito bom, como também, vemos nossos familiares nesse local de
lazer (Solange Silva, Artista Musical).

No tocante à sensação de participar dos eventos no Complexo Turístico Ilha de
Sant‘Ana, há quase unanimidade entre os componentes dos setores culturais (Artes
Plásticas, Musical e Designer) sobre o bem-estar ao participarem da FAMUSE, por ser
um espaço agradável, mas que é necessário melhorar sua estruturação. Adonay Dantas
relata que se sente bem ―[...] e muito ansioso para ver quais serão as novidades do ano
né, nas artes e no artesanato, eu também gosto porque eu posso conhecer artistas da
região e de outros lugares, conversar e falar sobre as nossas produções de arte durante a
feirinha, né a FAMUSE‖. Esse artista verifica ainda que, antigamente havia uma maior
variedade de produtos e ideias, ―[...] eu acho e vejo que na feirinha está acontecendo um
tipo de uniformização de determinados artigos da arte, que reduz nossa criatividade né,
em que podemos achar alguns produtos exposto em outros lugares do estado ou do país
e feiras de artesanato‖. (Adonay Dantas, Artista Plástico). Entretanto, Custódio
Medeiros, narra que não se sente bem, ―[...] porque vejo lá uma má organização dos
espaços e sendo necessário reestruturar o espaço e estandes, principalmente, quando
falo da realização da FAMUSE, precisando criar algo que chame mais atenção e dê
mais charme à feirinha, tão importante para a gente‖. (Custódio Medeiros, Artista
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Plástico e Produtor Cultural). Além disso, evidencia a importância de diversificar as
atratividades desse espaço público.

Figura 20 - Entrada da FAMUSE (30 de julho de 2015).

O acesso à FAMUSE é aberto, não havendo cobrança ou taxa para adentrar ao evento. Na entrada,
percebe-se logo no início a caracterização do espaço através da faixa com imagens de produtos artesanais
que identificam a cultura e tradição seridoense. Além disso, a decoração é bastante simbólica ao
representar a caatinga - vegetação rala e cinzenta predominante na região – através de galhos secos e
poucas flores entre estes.
Fonte: Autoria própria (2015).
Figura 21 – Corredores da FAMUSE (30 de julho de 2015)

118

O salão do evento é composto por vários estandes, nos quais, é possível encontrar os mais variados tipos
de artesanato e arte, em diversos tamanhos, formatos, estilos, cores e materiais. Durante os dias de
realização do evento, centenas de pessoas passam pelos corredores prestigiando, observando e
consumindo os bens culturais disponibilizados nesse espaço de produção da arte e cultura.
Fonte: Autoria própria (2015).

Na FAMUSE, a organização dos espaços se processa por meio de cenário que,
de um lado, representação um tipo de passarela da moda – com espaço arrojado,
climatizado e agradável –, de outro, um ―espaço aberto com estandes, ao ar livre que dá
uma ideia de feira livre, mas de forma organizada, sendo acoplada a esta, a apresentação
musical‖ (Diário de Campo, 30 de julho de 2015).
Figura 22 – FAMUSE (30 de julho de 2015)

Esse espaço da FAMUSE é um local diferenciado dos demais – os outros são estandes - por ser um salão
aberto, cuja organização promove um ambiente agradável e charmoso para o consumo da arte.
Fonte: Autoria própria (2015).
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Figura 23 – Artesanato comercializado na FAMUSE

Durante a exposição e comercialização do artesanato seridoense na FAMUSE, podemos verificar que,
uma parcela dos expositores, ao mesmo tempo em que expõem sua arte, produzem seus artefatos.
Fonte: Autoria própria (2015).
Figura 24 – Exposição da arte caicoense na FAMUSE (30 de julho de 2015)

Observa-se que há uma mescla de diversos tipos de trabalho dos setores culturais e criativos da cidade.
Nesse caso, a mistura de traços modernos da estética, da moda e do designer aos artefatos da cultura
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tradicional como os utensílios de barro, propõe uma perspectiva interessante de unir aspectos da
modernidade à tradição local. E essa proposta chama bastante à atenção dos espectadores e dos
produtores culturais.
Fonte: Autoria própria (2015).

Quanto aos tipos de produtos comercializados no espaço do Complexo Turístico
Ilha de Sant‘Ana, tanto Adonay Dantas, Solange Silva, Jorcelan Santos quanto Custódio
expõem em seus relatos que a produção comercializada nesse espaço são produtos
artesanais, gastronômicos e do lazer e diversão. Um ponto interessante e que foi tratado
por Solange Silva é sobre a descaracterização de um dos objetivos dos quiosques que é
a comercialização da gastronomia local, ―[...] antigamente, a gente via e era fácil
comprar em qualquer quiosque a nossa comida típica, especialmente, a carne de sol, a
nossa paçoca e o arroz de leite. Hoje, amigo, vemos que o que existe é uma grande
variedade de outros tipos de comidas que não são da nossa cultura‖ (Solange Silva,
Artista Musical). O Artista Plástico e Produtor Cultural, Custódio Medeiros, observa
que na parte gastronomia está ocorrendo uma apropriação de outros tipos de comidas de
variadas origens.
[...] você vai encontrar agora o prato típico caicoense, o filé à parmegiana,
que é o fantástico prato típico da cidade, uma coisa que eu nunca vi acontecer
de uma cidade se absorver, se apropriar né, de uma receita de outro lugar e
em todo lugar você vai encontrar, na Ilha e em Caicó inteira tem filé
parmegiana e, que o povo vem de Natal só para comer. Como tudo daqui é o
melhor né, então o filé melhor é o daqui de Caicó. Você também vai
encontrar o picolé caseiro Caicó e os sorvetes.. (Custódio Medeiros, Artista
Plástico e Produtor Cultural).
Figura 25 – Quiosques do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana (31 de julho de 2015)

Os quiosques são os espaços de comercialização dos produtos gastronômicos, lugar onde encontramos
comidas típicas e outros tipos de alimentação (pizza, filé à parmegiana, creme de galinha, churrasquinho,
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sorvetes, picolé, açaí, dentre outros) e bebidas. Esse espaço integra os ambientes disponibilizados no
Complexo Turístico para a prática do lazer e do ócio.
Fonte: Fonte: Autoria própria (2015).

Sobre a estrutura do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana durante a festa da
padroeira, todos concordam e identificam a necessidade de melhorar a infraestrutura do
referido Complexo Turístico, que passa por um momento de abandono por parte das
gestões municipal e estadual. Adonay Dantas enfatiza que primeiramente,
[...] deve-se resolver de que é a responsabilidade pela coordenação e
manutenção do complexo da Ilha, né, e só aí, é que a Ilha volta a ser aquele
lugar mais atrativo que era antes. E depois, a gente vê que é necessário
adequar os espaços a eventos, principalmente, a FAMUSE (Adonay Dantas,
Artista Plástico).

Quanto à importância da realização da Festa de Sant‘Ana para os setores
culturais da cidade, observamos nos relatos dos integrantes dos setores culturais, que a
festa é o principal momento que podemos observar, expor, promover e divulgar a
cultura local. Nesse período, a cidade passa por uma ―[...] efervescência cultural né, em
que existe um aí um variado número de atividades e eventos realizados na cidade, e que
eu posso dizer: lançamentos de livros e CD‘s, também de cordéis, exposições de artes,
apresentações artísticas e musicais‖ (Adonay Dantas, Artista Plástico). Na opinião de
Solange Silva, a festa se constitui numa vitrine, onde os ―[...] artistas da terra têm a
oportunidade de demonstrar sua arte para os frequentadores da festa‖, tanto nos espaços
públicos quanto privados (Solange Silva, Artista Musical). Segundo o designer
caicoense Jocerlan Santos, é uma época em que os setores artísticos e culturais têm a
oportunidade de mostrar sua produção e criatividade, atrelados à comercialização de
seus artefatos. Por fim, o Artista Plástico e Produtor Cultural, Custódio Medeiros,
apresenta a festa como um período que,

[...] oportuniza né, o acesso aos bens culturais da cidade, precisando
diversificar e apoiar todos os tipos de manifestações e produções artísticoculturais. Além disso, deve-se melhorar a estrutura permanente e temporária
da nossa festa, fazendo com que possa ampliar os espaços e atrativos para a
promoção e demonstração do nosso potencial criativo e cultural de nós
artistas caicoenses e seridoenses, como também, disponibilizar mais opções e
conforto as pessoas que participam e vêm curtir a nossa festa religiosa
(Custódio Medeiros, Artista Plástico e Produtor Cultural).

A respeito das manifestações culturais se esgotarem depois do período da festa
ou acontecem durante o restante do ano, todos os entrevistados relatam que a festa é o
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ponto máximo de propagação e realização da cultura. No entanto, depois há uma
redução na sua promoção. Tanto Adonay Dantas quanto Custódio Medeiros entendem
que o SESC Seridó tem colaborado significativamente no incentivo à realização de
atividades culturais. Entretanto, as manifestações não se esgotam pós-festa, pois há uma
produção diarista dos artistas e inclusive na Casa de Pedra há uma exposição
permanente de arte. Sendo necessário apoio e valorização a todos os segmentos da arte
caicoense. Solange Silva expõe que ―[...] no meu caso, a produção ocorre durante todo
ano e a gente pode ver outros tipos de artes acontecem de forma esporádica a partir da
realização do Alto de Natal, da nossa segunda festa religiosa né, a Festa do Rosário e no
Carnaval de Caicó, com o tradicional Bloco do Magão‖ (Solange Silva, Artista
Musical). E Jocerlan Santos afirma que a festa é o grande momento de exposição da
cultura, mas que a produção é diária e ocorre durante todo o ano. E que se deve
organizar e fortalecer um calendário de eventos culturais significativo, cujos setores
culturais possam apresentar e comercializar sua produção.
No tocante ao lugar em que o artista ou produtor apresenta, expõe e comercializa
seus produtos durante a festa, Adonay Dantas e Custódio Medeiros comentam que as
suas produções são totalmente expostas e comercializadas na Casa de Pedra, Ateliê
Coletivo de Arte, mas, anteriormente, utilizaram a FAMUSE como vitrine para a
apresentação de sua arte. Custódio Medeiros acrescenta ainda que, durante a festa foi
promovido o evento cultural em parceria com a Associação União do Sobrado Padre
Guerra, cujo objetivo era o lançamento dos cordéis dessa associação. Nesse evento
aconteceram várias manifestações culturais, como apresentação de músicos locais,
exposição e comercialização de produtos artesanais e comercialização da gastronomia
local. Segundo Solange Silva, sua arte é apresentada tanto em espaços públicos quanto
privados. No caso dos primeiros espaços, as apresentações musicais são realizadas na
FAMUSE, Coreto Musical, Pavilhão Cultural de Sant‘Ana e Casa de Cultura. Já os
segundos, acontecem através de festas particulares em residências e clubes locais. E,
Jocerlan Santos descreve o seu lugar para confecção e os principais eventos que seus
produtos se fazem presentes:

[...] nossa produção é realizada aqui, na própria empresa né, que possui um
trabalho diferenciado associado à tecnologia de ponta e nossa equipe técnica
é bem qualificada, aí são produzidos diversos produtos da área de
Comunicação Visual. A gente faz e produz produtos para fachadas das lojas e
do comércio em geral, né, banners e faixas para eventos, placas
comemorativas e comendas para premiações artísticas, culturais e esportivas,
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e nós também produzimos o designer e material para pórticos e totem para
entrada dos espaços abertos promovidos por prefeituras e produtores culturais
e promotores de eventos particulares realizados principalmente em clubes
(Jocerlan Santos, Designer).

Sobre o meio de divulgação e comercialização da sua arte, verifica-se que todos
utilizam os meios de comunicação e redes sociais para informar e divulgar seus
produtos. Adonay Dantas e Custódio Medeiros comentam que além da divulgação e
comercialização na própria Casa de Pedra, utilizam-se das redes sociais, revistas,
programas de rádios locais e da população (boca à boca) para a divulgação de seus
produtos. A divulgação e produção artística da cantora Solange Silva ocorre através das
redes sociais, divulgação de CD‘s e publicidade. Segundo Jocerlan Santos acontece
―[...] aqui na própria empresa e por meio de nosso site próprio, as redes sociais são
importantes hoje em dia e também as propagandas nos meios de comunicação‖
(Jocerlan Santos, Designer).
A respeito da comercialização dos produtos estarem condicionados à Festa de
Sant‘Ana, todos os setores culturais informam que a negociação de seus artigos não está
limitada a esse evento festivo. Enfatizam que, ―[...] não estão condicionados, pois isso é
minha profissão e eu faço arte e vendo durante todo ano, independentemente da festa‖
(Adonay Dantas, Artista Plástico). Outro relato que corrobora com a fala do artista
plástico, é Jocerlan Santos informando que o designer é sua profissão e a confecção de
seus produtos é realizada:

[...] diariamente, onde a gente cria a arte e produtos para as mais diversas
áreas e interesses das pessoas e dos gestores né. Pois, os nossos produtos que
vende mais são faixas, banners, comendas, adesivos, medalhas de todos os
tipos e aí, nós ajudamos no engrandecimento na realização dos eventos da
cidade e da região (Jocerlan Santos, Designer).

Quanto à opinião sobre os incentivos e valorização da gestão pública para com a
cultura, especialmente com os tipos de arte, há um consenso nesse aspecto em relação
ao baixo apoio e incentivo da ―[...] prefeitura à cultura, como também, por parte do
Estado que se dá através da Fundação José Augusto. A gente vê como fundamental esse
incentivo do poder público a nossa arte e da cultura‖ (Adonay Dantas, Artista Plástico).
Segundo a cantora Solange Silva, os projetos e contratos públicos pagam cachês abaixo
dos valores de mercado e se submeter a participar dos eventos apenas por serem
atrativos para divulgar e mostrar sua arte. De acordo com a artista, ―[...] ganho mais
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com os eventos particulares do que os promovidos pela prefeitura‖, sendo essencial dar
acesso à cultura a todos, devendo haver a valorização do artista local (Solange Silva,
Artista Musical). E o Jocerlan Santos, percebe que quase não existe uma política de
valorização e apoio à cultura, ―[...] a gente e os políticos precisamos urgentemente
repensar né, [... as] políticas públicas de promoção social e cultural da cidade e dos
atores culturais‖. Por último, Custódio Medeiros contribui dizendo que é preciso o
poder público perceber que a cultura não é apenas entretenimento,
[...] mas que a cultura é uma produção artística e simbólica, importante para
nós e para a projeção da cidade. E essa projeção ajuda numa melhor condição
de vida da população, através da preservação da nossa tradição e da cultura,
né, como também, valoriza a criatividade do povo e a economia do
município. Eu ainda digo que é necessário que o poder público elabore,
execute, monitore e avalie nossas políticas públicas culturais, que quase não
saem do papel, pois elas quase não existindo, devem ser eficientes. E essa
eficiência tem que fortalecer nossas manifestações e representações da
cultura caicoense e seridoense. Mas, para isso aconteça, torne realidade né,
tem que haver uma mudança de mentalidade e de cultura, onde é fundamental
que os nossos gestores públicos e as pessoas que estão à frente da gestão
cultural tenham pelo menos um conhecimento aprofundado sobre o que é
cultura e suas áreas e políticas desse setor‖ (Custódio Medeiros, Artista
Plástico e Produtor Cultural).
Figura 26 – Artistas Plásticos da Casa de Pedra, Coletivo de Arte (07 e 08 de novembro de 2015)

Na Casa de Pedra, Ateliê Coletivo de Arte, nos deparamos com um grande arsenal cultural, produzido por
artistas plásticos como Custódio Medeiros (à esquerda) e Adonay Dantas (à direita), que produzem arte
diariamente. Na imagem, observamos os artistas em seu momento de criatividade e inspiração.
Fonte: Autoria Própria (2015).
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Pudemos verificar que a festa é um espaço importante para demonstração e
promoção cultural, a partir da realização dos eventos ditos sociais. É nesse momento
dualístico de devoção religiosa e de entretimento e diversão que a tematização dos
espaços surge e a criatividade dos segmentos culturais podem ser identificados pelos
frequentadores e estudiosos da Festa de Sant‘Ana. Entretanto, os três segmentos
evidenciam que é preciso ser repensada a utilização dos espaços públicos, devendo
adaptá-los ao novo contexto que a festa está passando, como o aumento do fluxo de
consumidores e espectadores dos atrativos e bens culturais. Por último, o segmento
cultural enfatizou a urgência de se planejar e executar uma política pública eficiente que
valorize e promova tanto setores artísticos e culturais, quanto a própria cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade de Caicó, na região do Seridó Potiguar, promove atualmente diversos
eventos que integram sua dinâmica de forma temporária. Porém, quatro eventos de
maior repercussão compõem o calendário de eventos (Carnaval, Caicó Fest, Festa de
Sant‘Ana e Festa do Rosário – essa considerado copadroeira da cidade) e viabilizam
uma modificação na cidade, especificamente a Festa da Padroeira, conhecida por Festa
de Sant‘Ana. Essa festa de cunho sociorreligioso, promove uma dinâmica diferenciada
nos espaços públicos por atrair um grande fluxo de residentes, turistas e vendedores,
ocasionando um aumento na geração de emprego e renda, bastante significativa para a
cidade. Além disso, nesse período torna-se o destino turístico mais procurado do Estado,
por causa da promoção de seus eventos e do caráter sacroprofano.
Durante essa festividade, quanto à qualidade e a estrutura em geral dos espaços
públicos, podemos observar que o cuidado, a limpeza e a utilização efetiva assumem
particular relevância, mesmo que algum desses espaços não tenha condições de
comportar um número maior de frequentadores. Por outro lado, no espaço social são
praticados e evidenciados as qualidades humanas, integração, convívio e a
sociabilidade. Bem como, o contexto arquitetônico, natural e estético dos referidos
espaços como Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, Largo da Matriz, Praça do Coreto,
Avenidas e Mercado Público.
Diante disso, observamos que a sua potencialidade de atração turística e cultural,
possibilita a difusão da criatividade em sua economia local. Hoje a cidade apresenta
simulacros em sua identidade urbana, especialmente no tocante ao Complexo Turístico
Ilha de Sant‘Ana, cuja disponibilização da reprodução de uma Ilha atrelada à
simbologia dos parques de diversões, criando um espaço para a fantasia que encanta
tanto a população quanto os consumidores que visitam o lugar na busca de lazer e
diversão.
Os espaços públicos podem demonstrar-se como temáticos ou simbólicos, ou
seja, lugares espetáculo em que podem ser acoplados valores sociais, culturais e
econômicos. Sendo assim, a tematização é uma narração aplicada a um determinado
espaço ou lugar, em que se utiliza a recriação ou reprodução ou simulação de um tema
ou história que fascina e encanta os frequentadores ou espectadores por meio de uma
simbologia e/ou significado, ofertando assim, múltiplos opções e atrativos de lazer e
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entretenimento (BRYMAN, 2004, p. 21). Essa tematização do espaço público recria não
apenas a cidade do passado, por meio de cenários, indumentárias e musicalidade, além
de cultivar a clássica gastronomia sertaneja, mas proporciona também uma repaginação
dos espaços públicos de referência por meio da decoração temática e promove uma
mudança na imagem do lugar e, em Caicó, esses espaços são o Complexo Turístico Ilha
de Sant‘Ana, Praça da Matriz, Praça da Liberdade (Coreto), Sobrado Padre Guerra e
Casa de Pedra.
A partir dos relatos dos entrevistados, identificamos que há uma boa qualidade
destes espaços, porém, o tamanho está sendo considerado não satisfatório, por não
conseguir comportar o quantitativo de indivíduos que usufruem desses espaços, sendo
necessário ampliá-los física ou espacialmente para outras zonas da cidade, não ficando
restritas apenas às principais vias públicas, ao centro e às praças da Matriz e do Coreto.
Um espaço de referência é o Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana que foi construído há
cerca de 08 anos, pelo Governo do Estado, a fim de ampliar os espaços públicos para a
promoção de eventos, sejam artísticos, culturais, religiosos, sociais ou de negócios. Essa
estrutura consiste na simulação de uma Ilha – parque temático – que possui parque
infantil, palco para os shows, praça de alimentação, boxes para artesanato e anfiteatro,
ginásio dotado de quadra poliesportiva.
Assim, a cidade de Caicó possui espaços públicos de ―referência‖, em termos de
qualidade e estrutura, podendo ser representada pelo Complexo Turístico Ilha de
Sant‘Ana, um espaço temático presente tanto durante a Festa de Sant‘Ana quanto
durante o ano. A sua qualidade e estrutura encontram-se condicionadas à promoção de
entretenimento, áreas desportivas e gastronômicas e a presença de elementos naturais.
Os seus pontos fortes são a centralidade – que se integra no centro histórico –, a
acessibilidade e a reunião das condições necessárias para a realização de grandes
eventos. Apresenta, contudo, como pontos fracos, a falta de administração do poder
público e de dinamização dos atrativos e comércio.
Outros espaços que podemos verificar a tematização através narração de
histórias em Caicó acontece na Praça da Liberdade, quando o espaço outrora foi lugar
de feira livre e comercialização de escravos, mas que na festa, a sua simbologia é
evidenciada por meio das apresentações das Bandas Filarmônicas que nos remonta às
antigas apresentações das primeiras décadas do século XX, quando a secular Banda de
Música Recreio Caicoense animava os bailes e se apresentava no coreto da referida
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Praça nos períodos de festa. Como também, a montagem do cenário do Pavilhão de
Sant‘Ana que é composto, ao mesmo tempo, por uma réplica metálica de um coreto que
tem apresentações musicais e por umas barracas que comercializam a culinária local,
nos remetendo às antigas disputas entre as Barracas das Rainhas da Festas. Além disso,
o Sobrado Padre Guerra reconstitui a casa sertaneja através de móveis e utensílios
utilizados pelos caicoenses em décadas e séculos passados, incorporando a este, uma
mostra da diversidade da produção artística da cidade e a promoção de eventos
socioculturais que agregam aspectos da antiguidade e da modernidade com a
musicalidade, gastronomia, vestuário e grafite que possibilitam uma repaginação no
espaço. Por fim, a Casa de Pedra é o primeiro endereço da cidade (primeira casa) que
passa a abrigar um ateliê de artistas que produzem arte e, consequentemente,
organização eventos que simulam os saraus poéticos de antigamente e que valorizam e
fortalece a cultural local.
Além

da

tematização,

que

é

o

elemento

mais

representativo

da

Disneylandização, que é a transformação de um espaço num parque temático –
auxiliado por estrutura tecnológicas e arquitetônicas - que se baseia na diversidade e na
gestão do medo, cujo objetivo é um redesenho da realidade através da (re)criação de
histórias e cenários, no qual podemos (reviver) sentimentos e fatos que nos atraem e
seduzem. (BRYMAN, 2004, p. 1-6). Esta possui ainda outras quatro dimensões: 1)
Consumo Híbrido que é a consumação de variados produtos e serviços em apenas um
espaço (BRYMAN, 2004, p. 59). Assim, durante a Festa de Sant‘Ana, esse consumo
ocorre pela aquisição de distintos produtos, desde os artesanais até às comidas típicas da
região e da festa - arroz de leite, paçoca, carne de sol, galinha caipira, bode, ―criação‖,
buchada, panelada, fritada, queijos de coalho e manteiga, vários tipos de bolos - e os
doces como doce seco, espécie, chouriço, leite, mamão com coco, goiaba, juntamente
com os serviços ofertados na cidade, especialmente os de hospedagem e do Complexo
Turístico Ilha de Sant‘Ana, auxiliados através da distribuição de material publicitário e
promocional das entidades patrocinadoras da festividade; 2) Merchandising,
representado pela divulgação de ícones e marcas que viabiliza a comercialização de
bens e produtos que simbolizam determinado espaço (BRYMAN, 2004, p. 59). Isso que
impulsiona não apenas a festa, mas promove a cidade com a tradicional festa religiosa, a
Festa de Sant‘Ana, além de anunciar os produtos locais. Esse merchandising é
perceptível através dos meios de difusão e através dos próprios visitantes,
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principalmente pelo ―boca a boca‖; 3) Trabalho Performático, com a atuação dos
empregados ou contratados – os quais fazem parte do cenário -, que estão caracterizados
através de vestimentas diferenciadas do público, cujo função está relacionada ao
entretenimento e à (re)criação de um contexto ou história, encantando e emocionando os
frequentadores do espaço ou evento (BRYMAN, 2004, p. 93-98). Em Caicó, podendo
ser identificado nas apresentações teatrais que, às vezes, contam com a presença de
atores e atrizes contratados, na indumentária dos integrantes do grupo de teatro, como
também pelos trios de forró presentes na Feirinha caracterizados com roupas típicas e ao
som de músicas tradicionais como o forró pé de serra, tocado com a sanfona, zabumba e
triângulo e, pelos poetas, nos saraus com suas declamações poéticas; 4) Por último,
Controle e Segurança, que se processa por meio da fiscalização de entrada e saída de
espaços, da conduta do comportamento e a proteção ao indivíduo que transmite uma
sensação de segurança e, isso pode ser auxiliado por mecanismos tecnológicos de
monitoramentos e vigilância (BRYMAN, 2004, p. 93-105). Podendo ser observado nos
vários lugares da cidade onde ocorrem as festividades no Complexo Turístico Ilha de
Sant‘Ana - principalmente, no palco principal para as atrações musicais -, Praças da
Matriz e do Coreto e nas ruas adjacentes e avenidas principais (Avenidas Seridó e
Coronel Martiniano) que dão acesso ao corredor. Essa simulação e a sensação de
segurança ocorrem por meio das Polícias Civil, Militar e Ambiental, mas também por
seguranças particulares contratados por alguns bares, quiosques e restaurantes
localizados ou não no corredor cultural da festa, e isso passa uma imagem de segurança
para os frequentados do evento tanto visitantes quanto residentes, induzindo e tornandoos mais propensos a retornarem no ano seguinte ao evento ou festa, e através disso,
recomendando e divulgando aos parentes e amigos. Entretanto, não foi observada a
presença de câmeras de segurança em nenhum dos espaços que compõem o corretor
cultural da festa, como também, em nenhuma das ruas ao seu redor.
Um fato que merece destaque e chamada à atenção é a falta de fiscalização de
entrada e saída dos frequentadores no Complexo Turística Ilha de Sant‘Ana, que em
anos anteriores isso era perceptível e acontecia diariamente quando da realização de
eventos. Mesmo observando que os pilares da Disneylandização descritas por Bryman
se fazem presentes na Festa de Sant‘Ana, entretanto verificamos que há uma fraca
intensidade em algumas dimensões como o merchandising, o trabalho performático e o
controle e segurança – esse último aspecto é bastante segregador na Disney. Por outro
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lado, mesmo que no Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana o acesso seja livre, o
consumo é um fator de segregação -, mesmo que esses sejam ou não controlados pelos
produtores e gestores do evento, nos levando a constatar que os espaços caicoenses
caracterizam-se fortemente pela tematização e pelo consumo híbrido. Dessa maneira,
não nos parece estarmos perante um verdadeiro espaço Disneylandizado. Além disso, a
possível marca da festividade representada pela imagem da santa padroeira não está
uniforme em seu merchandising, e muito menos existe uma padronização nos produtos
que são comercializados nos espaços em que se realizam o evento sacroprofano.
A diversidade temática disponibilizada que aí se encontra explica o sucesso
dessa festa através dos espaços públicos no corredor festivo. Desde a organização dos
eventos nas Praças da Matriz e do Coreto até ao consumo híbrido realizado durante os
eventos do Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana que, ao mesmo tempo fomentam o
consumo, é um lugar privilegiado de observação e participação nos atrativos através da
formação de público. Este espaço constitui-se como o principal lócus do
desenvolvimento temático.
Dessa forma, a diversidade da tematização dos espaços públicos da Festa de
Sant‘Ana, são um reflexo da criatividade. Diante disso, a criatividade trata de vários
aspectos e pode ser evidencia de múltiplas maneiras que se potencializam, sendo que
qualquer indivíduo poderá ser considerado criativo, em maior ou menor grau. As suas
características se fundamentam na curiosidade, inventividade e na imaginação, que
possibilita no surgimento de novas ideias que podem ser aplicadas ao cotidiano. Além
disso, pode surgir no âmbito social, político, tecnológico, econômico e cultural
(LANDRY, 2011, p. 5-11). A partir da realização dos eventos socioculturais da Festa de
Sant‘Ana que tem seus simbolismos e tipologias genéricas, e que incorporam aspectos
tradicionais e modernos que facilitam a reapropriação da identidade do lugar através das
manifestações e atividades culturais. Assim, nos eventos dessa festa e, especialmente na
FAMUSE, observamos o contato com outras experiências, produtos e formas de
pensamento expressas pelas artes que promovem o diálogo, a interação e a possibilidade
de novas fusões e ideias criativas. E nessa feira acontece a concentração de pessoas e
artistas de outras cidades e estados que possibilitam a troca e o surgimento de ideias
criativas entre as representações de empreendedores culturais, por causa do seu
potencial cultural. E as novas tecnologias de informação e comunicação têm contribuído
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e facilitado na constituição de redes sociais que facilitam uma rápida e ágil troca de
experiências, ideias e o surgimento de novas.
Em Caicó, a criatividade se concretiza através dos eventos culturais, estimulando
e fortalecendo os setores criativos locais, os quais, consequentemente, impulsionam o
desenvolvimento econômico, social e cultural. Os eventos culturais da Festa de
Sant‘Ana atraem um grande fluxo de participação - residentes e turistas - que
transformam a dinâmica cotidiana da cidade. Assim, compreende-se que os eventos
estudados fazem parte das dinâmicas culturais, sociais e econômicas locais, verificando
que esses atrativos articulam várias representações de empreendedores culturais para a
promoção da festa e da cidade. Por outro lado, um dos fundamentos para considerarmos
que a cidade é criativa é o planejamento de a cidade incluir a cultura. Nessa localidade,
percebemos que a administração pública local organiza e apoia os eventos culturais
através do embelezamento, iluminação e limpeza dos espaços públicos que agregam as
atratividades sacroprofana; organização espacial para acomodação de residentes, turistas
e ambulantes cartografando os lugares de uso dos produtores e consumidores do evento
através do controle das principais ruas e avenidas próximas às localidades de promoção
dos eventos, adequando as vias ao uso dos indivíduos e dos automóveis. Com isso, criase um espaço adequado à produção cultural que contribui para a dinamização dos
espaços e da cidade. Entretanto, na visão dos entrevistados - que representam alguns dos
setores culturais e criativos como artes plásticas, música e produção cultural - tanto a
administração municipal quanto a estadual (representada pela Fundação José Augusto –
FJA) promovem políticas públicas para as áreas culturais. Mesmo que seja de forma
mínima, verifica-se a importância da gestão local na promoção e apoio às atividades
socioculturais durante a festa de Sant‘Ana, incentiva a criatividade, em maior ou menor
grau. Desta forma, a criatividade nessa cidade é permanente, não estando condicionada
apenas a esse momento festivo.
Por último, os eventos realizados nos três espaços públicos apresentados,
possuem potencialidades, particularidades e objetivos, cuja tematização dos lugares
representa um simbolismo específico para cada um. Primeiramente, o evento ―Coreto
Musical‖, realizado na Praça do Coreto tem a música como base temática unindo a
execução de músicas e canções pelas Bandas Filarmônicas dos municípios da região
com os ―músicos da terra‖ – cantores locais -, encantando o público e favorecendo a sua
atratividade. Por outro lado, a Praça da Matriz promove o ―Pavilhão Cultural de
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Sant‘Ana‖ que utiliza uma tematização mista entre a musicalidade e a gastronomia
regional, objetivando a revitalização cultural e a valorização da culinária sertaneja,
transformando num espaço de encontro, renovação da identidade e da fé. O último
espaço, o Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana adota como temática a simulação de
uma Ilha dentro do Rio Seridó, que tem como objetivo disponibilizar e ampliar
momentos de diversão, ócio e lazer. Nesse espaço, podemos encontrar diversos lugares
como parques de diversões, para prática desportiva (Ginásio poliesportivo), para
apresentações culturais e musicais (praça), para exposição e comercialização artesanal
(salão de artesanato) e gastronômica (quiosques), além de pontos complementares para
estacionamento, trilhas ecológicas (pedra da baleia) e prática da fé (Capela de São
Sebastião).
Em conclusão, a partir da pesquisa realizada, constata-se que a criatividade é o
principal impulsionador para a tematização dos espaços públicos durante a Festa de
Sant‘Ana através da promoção de eventos nesses espaços. A criatividade se expressa na
tematização da festa através dos eventos culturais em Caicó-RN, apresentando um
aditivo simbólico que se entende importante para as perspectivas históricas e culturais
locais. Assim, a ―preservação‖ da cultura transforma os espaços num simulacro, em que
a tematização viabiliza essa atmosfera representativa para a festa (re)afirmar-se o seu
caráter tradicional, histórico e cultural da cidade. Assim, podemos verificar que a
criatividade através da cultura na cidade em estudo apresenta-se em dois aspectos:
ambiente criativo (que envolve planejamento e apoio público, espaço e classe criativa) e
pontos de interligação entre as características da cidade Disneylandizada e da cidade
Criativa.
No primeiro caso, essa criatividade deve ser incorporada ao planejamento
público desenvolvido pelos empreendedores culturais que envolve múltiplas atividades
relacionadas não apenas ao período festivo, mas que permanecem durante todo o ano.
Desta forma, a cultura é inserida no planejamento público, no qual se concretiza com a
coordenação de limpeza, iluminação estruturação dos lugares e de seu entorno do
corredor festivo; controle por meio da organização do trânsito e dos fluxos de pessoas
nas principais vias que dão acesso aos espaços públicos; e, apoio na promoção de
eventos e atividades socioculturais que impulsionam a produção dos setores criativos
locais que se tornam permanentes. Por exemplo, Artes Cênicas, Design, Expressões
Culturais, Editorial, Moda, Música, Publicidade e Comunicação, podem ser usufruídos a
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qualquer tempo, não estando condicionados apenas a essa festividade sociorreligiosa.
Toda essa conjuntura constitui-se num eixo norteador e integrador para um ambiente
criativo que transforma a imagem da cidade, dinamiza a economia, viabiliza a
integração social e revitaliza e fortalece a cultura. Assim, pode-se dizer que Caicó é uma
Cidade Criativa por apresentar um ambiente criativo; um planejamento governamental
que insere a cultura em suas atividades; possui uma classe criativa que tem potencial e
originalidade que são perceptíveis em suas produções; e, essa produção é permanente,
podendo ser encontrada durante todo o ano. Entretanto, Caicó não pode ser considerada
uma Cidade Disneylandizada nesse período festivo, por serem incipientes as dimensões
que caracterizam esse tipo de espaço do consumo. Mas, que o Complexo Turístico Ilha
de Sant‘Ana é um espaço Disneylandizado não apenas nesse período, mas durante todo
o ano.
Em segundo lugar, temos três dimensões de interligação entre cidade criativa e
cidade disneylandizada: tematização dos espaços públicos, controle e vigilância e a
incorporação das dimensões da cidade disneylandizada a cidade criativa.
1) Está relacionado à tematização dos espaços públicos, onde há uma
personalização do lugar com elementos relacionados à localidade,
modificando a paisagem atual e criando uma atmosfera simbólica de maior
atração e sedução dos indivíduos e frequentadores da festividade. Assim,
esse simbolismo é o principal aspecto que aproxima essas duas tipologias de
cidade, em que o processo de comunicação, consumo e ―preservação‖ da
cultura de Caicó, são difundidos por seu cotidiano. Cujos espaços públicos
locais são disponibilizados à sociedade para momentos de diversão, lazer e
entretenimento, bem como, para construção de uma dimensão imaterial e
simbólica.
2) Outra dimensão que interliga ambas as cidades é o controle e vigilância, para
que turistas, consumidores e criativos possam usufruir a cidade. Elas
necessitam do controle e da segurança para manter a paz e a ordem nos
espaços ocupados pelos eventos. Em Caicó, percebe-se esse controle e
segurança na interdição de avenidas, nas rondas feitas pela Polícia Militar e
seguranças particulares nos espaços tanto nos eventos das praças quanto do
Complexo Turístico Ilha de Sant‘Ana, em que passa a sensação de segurança
e ordem.
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3) Por último, entendemos que a cidade Disneylandizada está incorporada na
Cidade Criativa, porque suas dimensões são características da Cidade
Criativa, aspectos esses que estão relacionados à produção e promoção
criativa, como o trabalho performático, o merchandising dos produtos que
são elaborados pelos setores criativos, e a comercialização dos artefatos e
serviços, que são identificados por trabalho de artistas, artesãos, designers,
moda, produtores culturais. Desta forma, percebe-se a Disneylandização
como uma categoria da Cidade Criativa e, consequentemente, essa
interligação contribui para a transformação da dinâmica da cidade e dos
espaços públicos.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE A FESTA DE SANT’ANA DE
CAICÓ-RN.

CATEGORIA: GESTORES PÚBLICOS

NOME:________________________________________________________________
PROFISSÃO:_______________________ CARGO:____________________________

a) Como é pensada e estruturada a festa de Sant‘Ana?
b) Quais os principais espaços públicos utilizados pela prefeitura para a organização e
promoção desse evento?
c) A Ilha de Sant‘Ana é utilizada durante a festa para promoção de eventos, feiras,
exposições? Se sim, quais esses eventos?
d) Neste sentido, como é estruturada a Ilha de Sant‘Ana durante a festa da padroeira?
e) Há um tema anual para a Ilha durante Festa de Sant‘Ana? Qual? Quais critérios
para a escolha do tema?
f) Existem formas de controle de entrada e saída, vigilância e segurança na Ilha de
Sant‘Ana? De que forma acontece?
g) E como se dá a organização das ruas e praças para promover eventos e acomodar
comerciantes, artistas e o público, além do trânsito durante a Festa de Sant‘Ana?
h) Existem formas de controle de entrada e saída, vigilância e segurança nos eventos de
ruas e na cidade durante a festa? De que forma se acontece?
i) Existe algum produto/artigo que seja patenteado que represente a festa? Qual?
Como se dá sua comercialização?
j) Qual a importância da organização da Festa de Sant‘Ana para a cidade e a região?
k) Qual a importância da promoção da Festa de Sant‘Ana para a economia local, em
especial, para o setor cultural?
l) Como se dá a divulgação da festa?
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE A FESTA DE SANT’ANA DE
CAICÓ-RN.

CATEGORIA: IGREJA CATÓLICA

NOME:________________________________________________________________
PROFISSÃO:_______________________ CARGO:____________________________

a) Qual a importância da festa para a cidade e para a região do Seridó?
b) Como são pensados e estruturados os eventos religiosos para o período da festa?
c) Como são planejados os eventos socioculturais de responsabilidade da igreja? E
quais os critérios para promoção?
d) Quais são os principais eventos socioculturais de responsabilidade dessa Instituição
religiosa?
e) Quais os principais espaços públicos utilizados pela igreja/diocesse para a
organização e promoção desse evento?
f) Qual o papel da Igreja na realização da Feirinha de Santana? Quais são os
instrumentos utilizados para a realização?
g) Quais espaços são utilizados pela Igreja para realização desse evento? E nesse
evento a Igreja vende alguma coisa? O quê? Como se dá essa venda?
h) Há algum tipo de uniformização de expositores, artesãos, comerciantes e empresas
durante a festa? De que forma? E quais os pontos comercialização localizados nela?
i) Qual a importância da Ilha para a promoção da festa da padroeira?
j) Existe algum tipo de temática ou decoração para a festa ou para Igreja ou para seus
eventos? Se sim, quais os critérios de escolha?
k) Existem formas de controle de entrada e saída, vigilância e segurança durante a
festa? E na Catedral de Sant‘Ana? De que forma acontece?
l) E como se dá a organização das ruas para acomodar os eventos e os fieis,
principalmente nas novenas e procissões?
m) Qual a importância da realização dessa festa para a economia local, em especial,
para o setor cultural?
n) Como se dá a divulgação da festa?
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SOBRE A FESTA DE SANT’ANA DE
CAICÓ-RN.

CATEGORIA: EMPREENDEDORES CULTURAIS

NOME:________________________________________________________________
PROFISSÃO:________________REPRESENTAÇÃO CULTURAL_______________

a) Como você se sente ao participar dos festejos sociais e religiosos da festa?
b) Como você vê a estrutura de organização da Festa de Sant‘Ana? Quais os principais
lugares utilizados para a realização da festa?
c) Você participa dos eventos e festividades realizada na Ilha de Sant‘Ana? Por qual
motivo?
d) Qual a sensação que você sente ao participar de eventos nessa Ilha?
e) Quais são os tipos de produtos vendidos nesse espaço?
f) Qual a sua opinião sobre a estrutura da Ilha de Sant‘Ana durante a festa da
padroeira? O que precisa ser melhorado?
g) Em sua opinião, qual a importância da realização da Festa de Sant‘Ana para os
setores culturais da cidade?
h) As manifestações culturais se esgotam nesse período da festa? O que se passa no
resto do ano?
i) Durante a festa, qual lugar você apresenta, expõe e comercializa seus produtos?
j) Como é divulgada e comercializada sua arte?
k) Os seus produtos que comercializa estão condicionados pela Festa? De que forma?
l) Qual sua opinião sobre os incentivos e valorização da gestão pública para com a
cultura, especialmente com os tipos de arte?

