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RESUMO 

 

 
As cidades médias fazem parte da dinâmica territorial a partir de uma vida de relações que as 

integra com maior ou menor intensidade ao movimento do capital e do consumo, revelando-se 

como espaços múltiplos, plurais e multidimensionais, como produto das experiências e 

vivências de seus atores e em conformidade com a lógica que norteia sua organização espacial. 

Nesse contexto, podemos situar a cidade de Mossoró(RN), como centro regional em processo 

de crescentes transformações após a inserção de vetores da modernidade em seu espaço urbano. 

O nosso objeto de estudo centra-se sobre as transformações espaciais contemporâneas na 

cidade de Mossoró e seus desdobramentos no contexto da juventude local. A depender de suas 

visões e posturas face ao sentido das transformações na cidade, os segmentos juvenis 

podem definir situações de reprodução ou de possíveis rupturas em relação à ordem 

hegemônica vigente. Percebemos que alguns segmentos de jovens têm uma participação 

significativa na adesão ao „novo‟/moderno projetado na cidade, principalmente devido à 

aceitação dos conteúdos da cultura de massa e do lazer contidos nas propostas que a eles 

chegam através das expressões culturais apropriadas pela indústria cultural e dos eventos sob os 

signos da esfera do consumo e da imagem. Outrossim, há também os setores da juventude que, 

a partir de uma outra compreensão da realidade em transformação, percebem que existem 

outros caminhos e possibilidades para constituirem diferentes modos de “ser jovem” e, 

nessa perspectiva, articulam propostas e intervenções culturais e políticas que visam, 

sobretudo, ao direito à cultura e ao lazer como extensão do direito à cidade. Agindo assim, 

esses jovens  querem dizer que não são espectadores da vida cotidiana, mas agentes de seu 

próprio destino, capazes de contribuir na construção dos enredos de uma cidade real – e não de 

um país imaginário da política do pão e circo –, na qual, de fato, possam ser sujeitos e cidadãos 

que  vivem plenamente sua juventude a partir de um diálogo ativo e permanente com seu 

tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: transformações urbanas. Modernidade. Juventude. Sociabilidade. 

Territorialidades. Cotidiano. Cultura. Lazer. Mossoró. 
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ABSTRACT 

 

 

The medium-sized cities are part of territorial dynamics from a life of relations that integrates 

with greater or lesser intensity to the movement of capital and consumption, revealing itself as 

multiple spaces, plural and multi-dimensional, as a product of experience and experiences of its 

actors and in accordance with the logic that guides its spatial organization. 

In this context, we can be the city of Mossoró(RN), as regional center in the process of 

increasing conversions after the insertion of vectors of modernity in its urban space. Our object 

of study focuses on the spatial transformations in contemporary city of Mossoró and its 

unfolding in the context of local youth. The depend on their visions and attitudes to face the 

direction of the changes in the city, the segments juveniles can define situations of reproduction 

or of possible disruptions in relation to hegemonic order force.We noticed that some segments 

of young people has a significant shareholding in adherence to 'new' /modern designed in the 

city, mainly, due to the acceptance of the contents of the mass culture and leisure contained in 

the proposals that they arrive through the cultural expressions appropriate for cultural industry 

and the events under the signs of the sphere of consumption and of the image; but, there are 

also the sectors of youth that, from a different understanding of reality in processing, realize 

that there are other ways and means to provide different ways of "being young" and, in this 

perspective, articulate proposals and cultural interventions and policies that are aimed at, in 

particular, the right to culture and leisure as an extension of the right to the city. In doing so, 

these young people really want to say that they are not spectators of everyday life, but agents of 

their own destiny capable of contributing to the construction of plots of a real city - and not an 

imaginary country policy of bread and circus - where in fact may be subject and citizens to live 

more fully their youth as a result of an active dialog and permanent with your time. 

 

KEYWORDS: urban transformations. Modernity. Youth. Sociability. Territorialities. daily life. 

Culture.  Leisure. Mossoró. 
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INTRODUÇÃO 

  

O processo de urbanização no Brasil, especialmente na segunda metade do século XX, 

foi impulsionado pela industrialização do seu território, notadamente a partir das metrópoles e 

capitais, o que provocou a chamada urbanização concentrada. Esse padrão de urbanização 

apresentou mudanças a partir dos anos 1980 e, embora as metrópoles apresentassem 

crescimento maior do que o do país como um todo, seu ritmo diminuiu. As cidades de porte 

médio, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, crescem a taxas maiores do que as 

das metrópoles, nos últimos anos.
1
 

As transformações alavancadas pela globalização, ao rebater em toda a rede urbana, 

acabam por colocar em evidência as cidades médias, fato observado com maior amplitude a 

partir de meados de 1990.  A partir de então, essas cidades passaram por substanciais 

transformações, decorrentes da implantação de novos equipamentos e serviços, que 

possibilitaram a intensificação do movimento de fluxos. A expansão proporcionada possibilitou 

a ampliação de empregos, levando esses espaços a se constituirem como alternativas de 

moradia por oferecerem condições e uma qualidade de vida melhores que às oferecidas pelas 

áreas metropolitanas, assoladas pela recessão econômica. Tais cidades estariam voltadas para o 

desempenho de novos papéis no âmbito da rede urbana do território nacional (MARICATO, 

2001). 

As cidades médias fazem parte da dinâmica territorial a partir de uma vida de relações 

que as integra, com maior ou menor intensidade, ao movimento do capital e do consumo. Tais 

cidades tornam-se espaços múltiplos, plurais e multidimensionais, como produto das 

experiências e vivências de seus atores e em conformidade com a lógica que norteia suas 

organizações espaciais.  

Nesse contexto, encontra-se a cidade de Mossoró(RN),  centro regional em processo de 

crescentes transformações, após a inserção de alguns ícones da modernidade em seu tecido 

urbano. Acompanhando essa tendência de transformações do espaço urbano das cidades médias 

do território nacional, mas também considerando a realidade de seus aspectos específicos, a 

cidade de Mossoró passa a trilhar outros rumos, especialmente a partir dos anos 1990, sob a 

                                                           
1
 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos censos demográficos dos 

anos 2000 e 2010. 
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ação do que alguns concebem por „modernidade‟, como razão e sentido que justificam a 

reestruturação processada em seu espaço urbano e que resultam, desde então, na configuração 

de uma cidade de múltiplas faces.  

  As transformações espaciais em curso na cidade de Mossoró devem ser compreendidas 

a partir de sua centralidade geográfica e do crescente processo de modernização de sua 

economia. Tais aspectos lhe possibilitam vivenciar uma nova realidade espacial, com ênfase na 

renovação da estrutura comercial e de serviços, que, entre outros, envolve a instalação de um 

shopping center, a abertura de filiais de redes de supermercados, a melhoria da estrutura viária, 

a ampliação de serviços médico-hospitalares e  educacionais, a criação de novas áreas de lazer 

e de espaços culturais, bem como das novas formas do viver urbano, expressos pela incipiente 

verticalização da cidade e pelo surgimento de condomínios de elevado padrão. 

Este estudo objetiva compreender as transformações espaciais de sentido modernizador 

ocorridas na cidade de Mossoró e seus reflexos no contexto da juventude local, considerando-se 

a vivência e relação desse segmento com os vetores modernos que se inserem nesse espaço 

urbano na contemporaneidade. O processo investigativo buscou respostas para as seguintes 

questões: as transformações do espaço urbano de Mossoró induzem a uma (re)definição das 

práticas espaciais cotidianas no contexto do segmento jovem local? Qual(is) o(s) significado(s) 

do(s) processo(s) de requalificação/revitalização do espaço público para a juventude local? Em 

função das transformações no contexto urbano, pode-se afirmar que a cidade de Mossoró 

vivencia uma nova sociabilidade urbana entre os jovens da cidade? Ocorre a gestação de novas 

territorialidades juvenis? Nos campos da cultura e do lazer, como os segmentos juvenis 

percebem as propostas que surgem no contexto das transformações urbanas locais? 

As transformações espaciais em Mossoró, na contemporaneidade, têm como eixo a 

prevalência do capital nas ações empreendidas, primordialmente, através da indução ao 

consumo. Os reflexos desse processo incidem no cotidiano dos jovens da cidade e são 

expressos através das novas sociabilidades e territorialidades gestadas como resultado dos 

embates entre o novo e o antigo. Nesse contexto, situações de reprodução e de rupturas, por 

parte dos jovens, encontram-se em definição. 

O recorte espacial estabelecido para nossa análise envolve o espaço urbano de Mossoró, 

notadamente os espaços mais propensos às intervenções processadas pela dinâmica 

modernizadora e onde, efetivamente, ocorre a cena moderna com a participação dos atores da 
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cidade no desempenho de papéis reveladores de um cotidiano que se resignifica e se expressa 

nas novas formas de sociabilidade e territorialidades gestadas, especialmente entre os jovens 

urbanos. 

Como recorte temporal, definimos o intervalo que vai de fins da década de 1990 até a 

atualidade, tendo em vista que é nesse período que se iniciam e se intensificam, até o presente, 

as atividades de empresas hegemônicas,  reforçadas pelas iniciativas do poder público. É 

também nesse intervalo de tempo que as ações de sentido modernizadoras do espaço geográfico 

local conferem outros significados ao espaço urbano de Mossoró, o qual se transforma para 

cumprir determinados papéis em conformidade com a lógica do consumo dos seus objetos e da 

necessidade de configuração de uma outra imagem representativa dos novos tempos para a 

cidade. 

A escolha da juventude como segmento para nossas reflexões sobre as relações entre 

espaço e modernidade, justifica-se pelo fato de que os jovens são mais estimulados e, 

frequentemente, mais suscetíveis para aderir aos apelos do novo/moderno representado pelos 

vetores da modernidade no espaço urbano.  Constituem-se, assim, como protagonistas de ponta 

na condição de grupo social a interagir e a lidar com os produtos e resultados das 

transformações espaciais em curso, uma vez que tendem a participar e responder, de forma 

mais direta, às questões relacionadas à realidade a ser investigada, em função de seu 

envolvimento e de suas experiências mais intensas com a realidade mutante.  

A relevância desse estudo encontra-se na possibilidade de compreendermos as 

transformações espaciais urbanas de Mossoró na contemporaneidade, momento em que as 

mudanças preconizadas pela ação dos agentes diretamente envolvidos com os seus processos 

modificadores põem em pauta a análise das relações entre espaço e modernidade, cujos reflexos 

se fazem sentir e encontram sua expressão especialmente entre os jovens da cidade, embora não 

exclusivamente neles, dada a transversalidade desse fenômeno, que tende a abarcar todos os 

lugares, sujeitos e segmentos sociais. 

Efetivamente, o que nos chamou a atenção e nos fez optar pelo estudo do espaço urbano 

em transformação e pelos seus desdobramentos no universo juvenil da cidade de Mossoró foi 

também as nossas próprias observações e vivências nessa cidade, exatamente no período em 

que essa relação entre espaço e modernidade foi mais intensa. A partir de informações da mídia 

e de conversas com colegas de trabalho e alunos, no ambiente profissional, bem como das 
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visitas feitas às escolas da educação básica local, onde mantivemos contato mais direto com os 

jovens e suas impressões sobre a cidade,   pudemos acompanhar a sucessão de inaugurações, a 

abertura de novos espaços e a instalação de equipamentos que consideramos como os  

principais responsáveis pelo moderno que a cidade passou a incorporar a partir de então. 

Durante um período considerável e em cumprimento às nossas atividades profissionais 

na cidade de Mossoró, percebemos como a juventude tem um nível de participação relevante 

nesse processo de modernização do espaço urbano local. Alguns segmentos têm uma 

contribuição significativa na produção do „novo‟/moderno na atualidade, seja como 

consumidores ativos desse “novo” que surge no espaço local, seja por serem segmentos que 

questionam e atuam como produtores de propostas alternativas, especialmente nos campos da 

cultura e do lazer e conforme suas possibilidades, interesses e motivações. 

O trabalho teve na pesquisa direta da área em estudo um fator fundamental na 

metodologia adotada, propiciando um olhar crítico sobre essa realidade urbana em transição. A 

compreensão das transformações urbanas da cidade passa necessariamente pelo conhecimento 

empírico dos processos emergentes observados, os quais foram enriquecidos pelo contato direto 

com a realidade pesquisada, através das conversas, das entrevistas, da aplicação de formulários 

com jovens residentes na cidade de Mossoró,
2
 das leituras diárias dos jornais locais, das 

observações realizadas na área em estudo e das  informações colhidas por meio das redes 

sociais. 

A pesquisa de campo compreendeu a aplicação de um questionário elaborado com 

questões que visavam aferir a frequência dos jovens aos espaços e eventos da cidade, os quais 

são frequentados, em sua maioria, por jovens de perfil universitário e secundaristas, de bairros 

diversos da cidade e  de setores da classe média e das camadas populares. Realizamos, também, 

entrevistas com representantes de um dos principais coletivos da produção cultural local e de 

outros jovens fequentadores, desde o início, desses espaços criados. 

 A opção pela abordagem dialética justifica-se pela necessidade de trabalharmos um tipo 

particular de conhecimento – a atuação da modernidade e seus efeitos no espaço urbano –, que, 

                                                           
2
 Nossa pesquisa de campo realizou-se por meio de algumas entrevistas com jovens representativos de alguns 

segmentos da juventude local e da aplicação de 50 formulários com uma amostra desse universo. Esse formulário 

continha questões fechadas relativas aos assuntos de interesse do estudo. Consideramos jovens aqueles com idade 

entre 15 e 29 anos, conforme proposta contida no Estatuto da Juventude, aprovada em 2013 no Congresso 

Nacional e que serve de parâmetro para efeito das políticas públicas promovidas para esse segmento social no 

território brasileiro. 
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pelo seu nível de complexidade e abrangência, requer a devida condição para a compreensão de 

processos atuais. Tais processos revelam, sobretudo,  a formação de um espaço atraente e 

repleto de possibilidades, mas também desigual, contraditório e eivado por ambiguidades, que 

se refletem no contexto humano com suas virtudes e acertos, indefinições e riscos.  

A par dos conteúdos e objetivos definidos e da proposta para trabalharmos com alguns 

conceitos e categorias que, pela oposição e/ou confronto suscitados entre eles - 

moderno/tradicional, novo/velho, mudança/permanência etc. -, exigem a atenção do fato e do 

seu contraditório como forma de explicação e análise do real em movimento, consideramos que 

os referenciais postos pela dialética tendem a contribuir efetivamente para dar respostas às 

questões formuladas e promover a compreensão da realidade em suas significações. 

Este estudo sobre os segmentos juvenis de Mossoró pretende também contribuir com a 

perspectiva de que se tenha um crescente interesse por esse tema no contexto local, ainda 

carente de mais pesquisas e análises sobre a realidade em foco, considerando que, em outros 

centros intermediários do País, há tempos que já se promovem estudos com essa temática da 

relação entre os espaços urbanos e suas distintas juventudes. 

Debrucemo-nos então sobre esta cidade – a Mossoró de ontem e as tantas Mossorós de 

hoje – para uma (re)atualização das leituras de seu espaço contemporâneo através de sua 

multiplicidade de faces. Faces essas que, caprichosamente, expressam-se nos dolorosos e 

fascinantes limites entre o novo e o antigo, a caracterizarem a paisagem local, tão marcada pela 

coexistência forçada das mudanças e permanências do espaço em constante transformação, que 

se refletem no contexto da juventude local e de suas práticas espaciais cotidianas.  

No capítulo inicial, trabalhamos em torno de questões atinentes à temática do estudo, 

que serão evidenciadas ao longo do texto, conforme os conteúdos relacionados. A discussão em 

forma de revisão teórico-conceitual teve assim o intuito de mostrar como o conhecimento 

científico e seus conceitos, bem como as categorias e noções inerentes à temática posta, podem 

contribuir para um maior esclarecimento da realidade enfocada. Nesse capítulo, assume maior 

amplitude a preocupação em evidenciar questões que nos induzam a pensar sobre as complexas 

mudanças da sociedade em função das transformações provocadas pelo movimento global 

contemporâneo. As reflexões sobre espaço, cidade e lugar apresentadas estão em sintonia com 

os princípios e atuação da modernidade, uma vez que esta é a base, o fundamento maior, para 

as transformações espaciais nas últimas décadas. Transformações essas que têm alterado 
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profundamente a relação espaço-tempo e imprimido marcas significativas nas paisagens, nos 

lugares e no cotidiano das pessoas, como evidenciam os estudos realizados sobre essa temática.  

No segundo capítulo, abordamos os assuntos diretamente relacionados à organização 

espacial de Mossoró, enfatizando quais as realizações que justificam as transformações 

verificadas em seu espaço urbano, quem são os principais agentes responsáveis por essas 

iniciativas e quais são os interesses que impulsionam suas ações. Fazemos, ainda, algumas 

considerações acerca da relação entre o novo/antigo, presentes no contexto urbano local, bem 

como uma discussão sobre a participação do setor público na produção espacial, especialmente 

em relação à questão das mudanças no espaço público, que envolvem uma reflexão sobre seus 

usos e apropriações. 

No terceiro capítulo, objetivando pensar a respeito dos reflexos das transformações 

espaciais no contexto juvenil local, discutimos sobre questões como: O perfil da juventude na 

contemporaneidade, as (re)significações da existência juvenil em Mossoró, a formação da 

identidade dos jovens, a gestação das novas territorialidades, as mudanças na sociabilidade e 

nas práticas espaciais cotidianas. 

No quarto capítulo, introduzimos a questão cultural e do lazer em sua relação com o 

segmento juvenil local. Nele,  partimos de uma compreensão que a cultura e o lazer assumem 

lugar importante no processo geral de transformação do espaço da cidade, sendo uma condição 

para a visibilidade e expressão do novo/moderno na paisagem local, através das festas, eventos 

e simbologias geradas. Nesse sentido, tornou-se imperativo discutirmos os aspectos associados 

à questão cultural sob a ótica dos jovens, abordando-se os seguintes tópicos: a relação entre a 

tradição/moderno e o novo/antigo, o resgate da história e das tradições locais - elementos 

constituintes da condição de Mossoró como “capital da cultura” -, a importância da cultura 

popular, os equipamentos culturais e os espaços de cultura e lazer, a política cultural da cidade 

e a produção cultural alternativa, surgida a partir das iniciativas dos jovens. 

 Nas considerações finais, refletimos sobre a temática abordada, considerando a sua 

complexidade e as dificuldades inerentes ao objeto de estudo, bem como a dinâmica das 

transformações que se evidenciam na contemporaneidade. Também esboçamos possíveis 

respostas às questões levantadas na elaboração do projeto. 
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1. ESPAÇO E MODERNIDADE: a utopia em fragmentos 

 

       Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno! 

Forte espasmo retido dos maquinismos em 

fúria! 

Em fúria fora e dentro de mim, 

Por todos os meus nervos dissecados fora, 

Por todos os papilos fora de tudo com que eu 

sinto! 

Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos 

modernos, 

De vos ouvir demasiadamente de perto, 

E arde-me a cabeça de vos querer cantar com 

um excesso 

De expressão de todas minhas sensações, 

Com um excesso contemporâneo de vós, ó 

máquinas! (Fernando Pessoa) 

  

 

Neste capítulo,  pretendemos fazer uma síntese das discussões teóricas que 

fundamentam a pesquisa. Isso envolve uma breve discussão sobre os conceitos e/ou categorias 

de espaço, urbano, cidade e lugar e uma explanação acerca de algumas noções sobre 

modernidade, para que então possamos efetuar as leituras dos processos que contribuem para 

caracterizar e compreender a temática proposta. 

 O estudo do espaço de uma cidade em acelerado processo mutante, como é o caso de 

Mossoró, exige, porém, algumas precauções no que se refere aos conceitos e categorias a serem 

utilizados na análise dos processos envolvidos na construção dessa realidade.  

Na proposta de estudo aqui esboçada, alguns conceitos, categorias ou noções ganham 

relevância pela importância que têm no âmbito das ciências humanas e da geografia, em 

particular, e também pelo significado que assumem em relação ao local, referência empírica da 

pesquisa, com suas especificidades e conexões. Dentre os conceitos e/ou categorias que aqui 

serão abordados, começaremos pela categoria de espaço, considerada, de forma praticamente 

unânime entre os geógrafos, como o principal conceito-chave. 

1.1  Espaço: leituras da ordem e do caos num mundo em ebulição 

Num estudo que envolve as transformações urbanas em uma localidade específica e sob 

o comando do projeto da modernidade e dos seus desdobramentos no contexto humano, as 
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possibilidades postas para a compreensão e análise da realidade contemporânea passam, 

necessariamente, pela abordagem da categoria espaço, como tão bem situa Gomes (2013, p. 

10), “(...) a organização do espaço participa das estratégias que oferecem ou ampliam a 

visibilidade de coisas, fenômenos ou pessoas.” Mas, qual seria então o conceito de espaço e em 

que sentido será o mesmo abordado ao longo desse estudo?Convém frisar que a categoria 

espaço configura-se como uma construção, não tendo assim uma definição pronta e que seja 

invariável ao longo do tempo: “ o espaço é uma categoria histórica e, por conseguinte, o seu 

conceito muda, já que aos modelos se acrescentam novas variáveis no curso do tempo” 

(SANTOS, 2008c, p. 67). 

A abordagem do espaço defendida por Massey (2008) se resume em proposições em 

que essa categoria é reconhecida como o produto de interrelações e também por sua pluralidade 

e permanente construção. Nesse sentido, o espaço é relacional em seu constante refazer da 

perspectiva de compreensão da pluralidade característica dos tempos atuais. Essa é uma 

abordagem que permite  melhor compreendermos o espaço, no âmbito da modernidade 

contemporânea, e a relação que os segmentos juvenis passam a ter com ele em suas vivências e 

conexões, como veremos mais adiante, quando tratarmos especificamente da relação da 

juventude com o espaço de Mossoró, sob as transformações em curso. 

A relação do espaço com o movimento suscitado pela modernidade deixa marcas cujos 

reflexos incidem no contexto social, revelando a natureza ambígua e contraditória dessa 

relação. Isso se dá porque é no espaço que se dão os conflitos da „ordem‟ e do „caos‟, sendo  

também nele que se projetam os signos da permanência e da mudança, como veremos mais 

adiante,  quando abordarmos a questão da relação entre os pontos “luminosos” e “opacos” que 

se projetam no  espaço urbano de Mossoró. A esse respeito, Haesbaert (2002, p. 81) argumenta:  

O espaço, sem dúvida, é testemunha e veículo dessa dinâmica. Nele são 

travados combates, estão cicatrizes de lutas, erguem-se monumentos ao novo 

tempo e através de seus signos há a realização simbólica daquilo que 

comumente se concebe como „vida moderna‟. Em síntese, no espaço estão os 

signos da permanência e da mudança, e são vividos os ritos da ordem e do 

caos, da disciplinarização e dos desregramentos. Seus múltiplos sentidos são 

vivenciados, a cada instante, nos mais diferentes lugares do planeta.  

  A categoria espaço deve ser compreendida em suas articulações escalares, ou seja, não 

há possibilidade de que tudo seja explicado a partir de uma única escala. Assim, neste estudo 

sobre Mossoró e sua construção espacial na atualidade, torna-se necessário o entendimento de 
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que somente as interações da cidade com outras esferas podem resultar nessa cidade de 

múltiplas faces e trajetórias. Acerca disso, Sposito (2012, p. 130) faz a seguinte referência: 

Nada pode ser explicado apenas numa escala, mesmo que estejamos nos 

referindo à escala internacional. Toda a compreensão requer a articulação 

entre as escalas, ou seja, a avaliação dos modos, intensidades e arranjos, 

segundo os quais os movimentos se realizam e as dinâmicas e os processos se 

desenvolvem, combinando interesses e administrando conflitos que não se 

restringem a uma parcela do espaço, mesmo quando os sujeitos sociais, que 

têm menor poder aquisitivo, parecem atados a territórios restritos. 

Desde que a modernidade passou a se projetar no cenário mundial, sob forte inspiração 

do ideário iluminista, que a urbanização passou a ocorrer num ritmo mais crescente e o 

fenômeno urbano passou a ser uma realidade cada vez mais presente na maior parte da 

sociedade mundial. Tal fenômeno encontrou nas cidades oportunidades ampliadas para a 

realização da vida. Desse modo, um estudo  envolvendo o espaço urbano em suas mutações não 

pode prescindir de uma definição do que se entende por „urbano‟, nem tampouco de uma 

reflexão sobre  sua importância na organização social contemporânea. 

A definição do que vem a ser o “urbano”, como qualquer outro conceito num mundo em 

transformações acentuadas, requer a devida cautela para sua compreensão e aproximação com 

os propósitos de nossa pesquisa. Conforme o pensamento de Lefebvre (1991, p. 81), um dos 

principais expoentes no estudo sobre o urbano e suas definições no espaço das cidade,“o 

urbano não pode ser definido nem como apegado a uma morfologia material, nem como algo 

distanciado dela. (...). É uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, da reunião, da 

convergência, do encontro”. Assim, o urbano não é apenas o meio onde está situada a cidade e 

seus moradores. Nesse caso, se desejamos uma definição mais realista do seu significado, 

torna-se necessário perceber o urbano de forma mais ampliada. Conforme Carlos (1994, p. 84), 

a ideia de urbano transcende a de mera concentração do processo produtivo: “o urbano é mais 

que um modo de produzir, é também um modo de consumir, pensar, sentir; enfim, é um modo 

de vida”.  

Na atualidade, o urbano, como modo de vida em projeção no cenário das cidades que 

passam por transformações mais significativas, tem também a participação dos jovens como 

segmento social em sua construção. Esses atuariam não como meros receptores das ordens e 

dos comandos emitidos pelos vetores hierarquizantes, a influenciá-los, sobretudo, em relação 

ao consumo, mas também como produtores dessa nova realidade. Seria essa, pois, a ideia dos 

jovens como segmento nesse estudo: jovens urbanos que percebem, sentem, vivenciam suas 
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experiências e se posicionam sobre as transformações da cidade, a partir de um urbano como 

modo de vida e com suas especificidades. Tais jovens colocam-se, sobretudo, como atores 

sociais e protagonistas de ponta nos debates contemporâneos, haja vista as recentes 

manifestações de ruas, em forma de protestos, que ocorreram no país em relação a alguns 

aspectos da vida que preocupam a sociedade, assim como a emergência dos chamados 

“rolezinhos”, nos espaços dos shoppings centers de alguns lugares do país, como estratégias 

dos jovens das periferias em busca de visibilidade para suas questões mais urgentes e 

expressivas.
3
 

Foto 01: Protesto no Centro de Mossoró: protagonismo juvenil 

 
Crédito: O Mossoroense. 18.06.2013 

 

O urbano em projeção em cidades de porte médio, como Mossoró, já agrega 

características antes mais restritas às áreas metropolitanas do território nacional. Principalmente 

a partir da ampliação das esferas do consumo e da informação, percebe-se o desenvolvimento 

crescente da vida de relações nos centros urbanos intermediários com nítidos reflexos no 

comportamento da maior parte dos seus moradores. Esses, por sua vez, tendem a apresentar 

perfis cada vez mais próximos de uma identificação com a realidade dos moradores dos 

grandes centros metropolitanos, distanciando-se, cada vez mais, da realidade humana da 

maioria dos pequenos centros urbanos e das áreas rurais do seu entorno.
4
 Tal aspecto é 

abordado por Sposito (2006, p. 179): “Com freqüência, notamos o interesse dos moradores de 

cidades do interior em se dissociar do mundo rural, à medida que as gerações se sucedem e o 

poder de consumo médio cresce”.  

                                                           
3
 Esse conteúdo será abordado no terceiro capítulo. 

 
4
 Devido ao seu crescimento contínuo, verificado nos últimos tempos até mesmo quando comparado às demais 

cidades da região na qual está situada, em Mossoró chega a ser até comum ouvir de parcelas da sua população uma 

alusão a „interior‟ como referente às pequenas cidades de seu entorno. 

 

http://omossoroense.uol.com.br/images/stories/fruit/Movimento-pau-de-arara.jpg
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 Se o urbano apresenta-se com esse sentido especificado, compreende-se a necessidade 

de algumas reflexões sobre a noção de cidade - vista por Lefebvre (1991, p. 81) como a 

“realidade presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico” -, haja vista a sua 

importância na sociedade contemporânea, notadamente como espaço do trabalho, do habitar, do 

consumo e do lazer, tão importantes dimensões do nosso viver. A questão seria, então, situar ou 

reconhecer os perfis de Mossoró como cidade que se desgarra rapidamente de seu passado, 

considerando-se a complexidade de processos e ações que definem a multiplicidade de suas 

faces contemporâneas. Em linhas gerais, tentar-se-á olhar a cidade em si como espaço-síntese 

de um moderno que abriga os seus signos mais representativos, Desse modo, buscar-se-á 

compreender qual seria o significado que isso tem para os seus moradores em sua relação com 

a cidade. 

Foto 02: Mossoró: múltiplas faces na modernidade contemporânea 

 

Crédito:< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1535755>. 

 Acesso em 06.08.2012. 

  

1.2 Cidade: espaço da epifania do moderno? 

 

A importância crescente da cidade na sociedade contemporânea instiga a reflexão entre 

os teóricos e especialistas dos estudos urbanos e intensifica o pensamento sobre a realidade 

urbana, principalmente em busca de explicações e soluções para as grandes questões e 

problemas advindos do viver nesses espaços, que se tornaram palco central das atividades 

humanas.  

Desde princípios da era moderna, a imagem da cidade esteve associada à ideia de 

civilidade, a provocar os encantamentos nos entusiastas citadinos que habitavam os espaços em 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1535755
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transformação.
5
A cidade seria então uma síntese das transformações no espaço, configurando-

se como centro para a epifania do moderno e fundamento dessa realidade em evidência, na qual 

predominam as forças da razão e do dinheiro, a mover a sociedade em suas relações. Nesse 

sentido, assim se expressa Ernesto Sábato, em sua reflexão ainda em meio ao caos do pós-

guerra, na metade do século passado: “O fundamento do mundo moderno é a cidade: a 

sociedade resultante é dinâmica, liberal e temporal. Nessa nova ordem prevalece o tempo 

sobre o espaço, por que a cidade está dominada pelo dinheiro e pela razão, forças móveis por 

excelência”(SÁBATO, 1993,  p. 29-0).   

Contudo, as possibilidades para que se concretizassem a evolução de níveis de 

civilização na cidade moderna parecem ter se esvanecido ao longo do tempo, como assim 

indica Sennett (2014, p. 487): “A cidade serviu como foco para a vida social ativa, para o 

conflito e o jogo de interesses, para a experiência das possibilidades humanas, durante a 

maior parte da história do homem civilizado. Mas hoje em dia essa possibilidade civilizada 

está adormecida”.  

No âmbito da geografia, a valorização da cidade como espaço para a compreensão da 

realidade espacial em tempos recentes, encontra em Milton Santos um de seus principais 

formuladores. Para esse autor, a noção abstrata de sociedade global somente ganha concretude 

na cidade, tendo em vista que esta assumiu tamanha magnitude no estágio atual que sua 

preocupação maior, como estudioso dessa temática, dá-se, principalmente, em relação à 

situação da maioria dos que habitam os grandes espaços citadinos, para quem as experiências 

de vida praticamente se resumem à realidade concreta e imediata dos limites da (própria) 

cidade: “para o homem comum, o Mundo, mundo concreto, imediato, é a Cidade, sobretudo a 

metrópole. Nessas condições, será a Cidade uma Nação?” (SANTOS, 2008b, p. 78). 

Dada a heterogeneidade no meio juvenil urbano, é provável que entre alguns jovens da 

cidade esse aspecto enfocado – a cidade como mundo concreto e imediato - seja mais real e 

mais evidente que o verificado em outros jovens e até mesmo em outros grupos sociais ou 

etários, dada as limitações provocadas por suas inserções na realidade local associadas às suas 

visões de mundo. Decerto que tal fato se faz presente no cenário atual de Mossoró, em que as 

                                                           
5
 No âmbito da literatura, essa relação está presente em várias obras, como em um trecho de  “A cidade e as 

serras”, de Eça de Queiroz, escrito em fins do século XIX e publicado, postumamente, em 1901. Tal fato é 

evocado através de um dos seus personagens, Jacinto de Tormes, um entusiasta da vida na cidade, que a via como 

referência ou expressão da civilização: “Por uma conclusão bem natural, a idéia de civilização, para Jacinto, não 

se separava da imagem de cidade, duma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando 

poderosamente.” (Queiroz, 2012, p. 80). 
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perspectivas e sentidos da cidade parecem encerrar, simbolicamente, a participação daqueles 

que não têm condições de perceber e se inserir em realidades que possam ir além dos limites do 

urbano local, principalmente em função da pobreza e da falta de condições para a fruição do 

moderno instalado. Tal fato penaliza numeroso contingente de jovens das áreas carentes da 

cidade, a qual se torna para eles o mundo concreto, imediato e praticamente único, sem maiores 

interações e mudanças mais significativas. 

 Nesse sentido, o direito à cidade “como direito à vida urbana, transformada, renovada”, 

é lembrado por Lefebvre (1991). A defesa vigorosa do referido direito por parte desse autor 

implica no acesso ampliado à cidade em suas mais variadas formas de expressão e referências:  

A cidade futura, conquanto seja possível esboçar-lhe os contornos, seria muito 

bem definida ao se imaginar a inversão da situação atual, levando às últimas 

consequências essa imagem invertida do mundo do avesso. [...]. O direito à 

cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à 

individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à 

atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à 

propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 1991, p. 134-

5). 

 Milton Santos, por sua vez, também acredita na cidade como um lugar capaz de 

proporcionar os meios e as condições adequadas para que  seus moradores trilhem caminhos a 

partir  das lições apreendidas na prática social e na ação coletiva: 

A cidade é o lugar em que o Mundo se move mais; e os homens também. A 

co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso a cidade é o lugar da 

educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e 

significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também 

maiores as lições e o aprendizado (SANTOS, 2008c, p. 79). 

 As possibilidades para um questionamento sobre a apropriação e controle da cidade pelos 

poderes historicamente constituídos já seria uma realidade presente no espaço das cidades 

contemporâneas. Um dos defensores dessa idéia é Michel de Certeau, para quem é através das 

“astúcias” e das “combinações de poderes sem identidade” que esse processo encontra sua 

expressão como marco a apontar para uma nova realidade em curso nas cidades: 

Hoje, sejam quais forem os avatares desse conceito, temos de constatar que se, 

no discurso, a cidade serve de baliza ou marco totalizador e quase mítico para 

as estratégias socioeconômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre mais 

remontar àquilo que o projeto urbanístico dela excluía. A linguagem do poder 

„se urbaniza‟, mas a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 

compensam e se combinam fora do poder panóptico. A Cidade se torna o tema 

dominante dos legendários políticos, mas não é mais um campo de operações 

programadas e controladas. Sob os discursos que a ideologizam, proliferam as 

astúcias e as combinações de poderes sem identidade, legível, sem tomadas 
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apreensíveis, sem transparência racional – impossíveis de gerir (CERTEAU, 

2012, p. 161). 

  Talvez para alguns esse aspecto enfatizado por Certeau não possa ser considerado um 

dado real na atualidade, afinal estamos nos referindo à cidade no modo de produção capitalista, 

onde historicamente a atuação dos seus protagonistas, detentores da hegemonia em seu sentido 

estrito, não deixaram muito espaço paras eventuais transgressões ou deslocamentos que 

resultassem em novas configurações impossíveis de serem administradas.  

 No entanto, outros podem argumentar que as “astúcias” a que se refere Certeau possam 

ser reveladas através de pequenas “transgressões” no meio urbano, como, por exemplo, a 

proliferação do comércio ambulante informal, o surgimento e a expansão das lojinhas de 

produtos baratos, que comercializam a preços como R$ 1,99, ou até mesmo através da 

“pirataria” de produtos e marcas falsificadas, aspecto esse controverso, uma vez que já não se 

insere no plano da legalidade. Em Mossoró, esse fato pode ser percebido não apenas através do 

comércio informal em suas ruas, mas também por meio da tradicional feira do “Vuco-Vuco”, 

essa de aspecto “formal“, pois foi estabelecida pela municipalidade como alternativa para 

acomodar parte dos ambulantes das ruas do Centro, funcionando, pois, como local  para  as 

vendas e trocas de produtos entre os seus frequentadores. 

Foto 3: Mossoró: feira do Vuco-Vuco 

 
Crédito: do autor. Dez./2014. 
 

No geral, a ideia é que todos se inserem de alguma forma no modelo de consumo 

definido, o qual alimenta os negócios e promove a cidade. Nesse sentido, no contexto 

capitalista, a cidade é um espaço privilegiado para a reprodução do capital, tornando-se, assim, 
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objeto das intensas transformações preconizadas pelas ações e interesses dos seus diversos 

protagonistas (CARLOS, 1994), como veremos no segundo capítulo.  

De acordo com Certeau (2012), a cidade, como espaço prioritário no processo de 

modernização induzido pelas forças do mercado global, acabou por tornar- se, ao longo do 

tempo, um sustentáculo em que “ela é ao mesmo tempo a maquinaria e o herói da 

modernidade” (p. 161). Em função dessa realidade urbana essencialmente contraditória e de 

como ela se configura no tempo presente, pode-se compreender o que Carlos (1994, p. 250) 

afirma: “O homem urbano [...], produziu uma cidade onde a dimensão do humano se perde no 

cotidiano uniforme, massacrante e artificial”.  

Diante dos resultados alcançados pelos avanços progressivos da ação modernizadora no 

espaço das cidades, convém ressaltar a observação questionadora feita por Canclini (2011, p. 

20): “Mas como falar da cidade moderna, que às vezes está deixando de ser moderna e de ser 

cidade”? Provavelmente, Canclini faz referência ao fato de que a modernidade não conseguiu 

universalizar seus benefícios para todos os espaços das cidades e segmentos citadinos, ou seja, 

os avanços técnicos e científicos proporcionados pelos sucessivos impulsos que a modernidade 

tomou ao longo do tempo não conseguiram suprimir as manchas nebulosas ainda herdadas da 

precariedade e das incertezas de tempos pretéritos que, assim, ainda persistem no contexto 

social contemporâneo, pondo em questionamento o moderno instalado na cidade, a qual perde 

aos poucos a condição de espaço para a realização da vida, da solidariedade e da justiça social. 

Afinal, como conceber que na cidade “moderna” cada vez mais cresça a violência a ponto de se 

ter que ir frequentemente às suas ruas clamar pela paz? (fotografia 04). Em relação a Mossoró, 

na reflexão sobre os pontos “opacos” poderemos entender melhor esse questionamento da 

realidade em gestação no plano local. 
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Foto 04: Mossoró: movimento contra a violência na cidade moderna 

 
Crédito:< http://www.ocamera.com.br/site/post/4169>. Acesso em: 01.09.2013  

Se a cidade apresenta características que, para alguns, cada vez mais dificultam ou 

provocam estranheza, dada sua compreensão como lócus do moderno, como então considerar, 

nos estudos sobre a cidade atual, os aspectos tão diversos presentes no meio urbano em 

construção e que tendem a influenciar fortemente nos resultados e análises posteriores sobre a 

mesma?  

 Há inúmeras formas de se interpretar a realidade de uma cidade em suas múltiplas 

dimensões, considerando-se os referenciais teóricos específicos que cada um dispõe.  Santos 

(2009) assinala que as dificuldades para se fazer um estudo global da cidade, hoje, com um 

nível mais avançado em termos de profundidade recaem, entre outros aspectos, no tamanho 

maior das cidades, nas inúmeras variáveis que influenciam na sua vida, assim como na rapidez 

das transformações a que são submetidas. Daí o referido autor propor uma „economia política 

da cidade‟, que seria a forma como ela própria  se organiza considerando a produção e como os 

personagens da vida urbana encontram, a cada instante, seu lugar no interior da cidade. Talvez 

a existência da “Feira do Vuco-Vuco”, em Mossoró, seja um exemplo simples de como 

algumas pessoas se organizam para encontrar seu lugar na própria cidade, que, em tese, não 

lhes oferece oportunidades mais promissoras, negando, a esse segmento, o direito à cidade 

plena. 

Na complexidade da atual conjuntura e, mais especificamente, em relação ao sistema 

urbano brasileiro, além das metrópoles, outros espaços urbanos, como as cidades 

intermediárias,  também ganham luzes, tendo em vista a constatação inequívoca de sinais que 

projetam um crescente envolvimento das mesmas com os vetores e atividades do projeto 

modernizante em seus respectivos contextos. Nesse sentido, a cidade de Mossoró evidencia 

http://www.ocamera.com.br/site/post/4169
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questões muito pertinentes, especialmente na perspectiva da relação de sua(s) juventude(s) com 

o seu espaço em transformação, como será abordado mais adiante. 

O intuito então é centrar um pouco o foco na explanação do que vem a ser essas cidades 

médias, uma vez que a nossa referência empírica da pesquisa constitui uma dessas categorias 

de cidade, fato que exige ainda mais atenção da geografia e das demais ciências sociais, no 

tocante a um maior envolvimento dessas áreas de estudo em torno desse fenômeno, a fim de se 

ter uma melhor compreensão de sua participação e importância crescentes no conjunto da rede 

urbana brasileira. 

Ao longo do desenvolvimento urbano no território brasileiro, nem sempre as cidades 

médias tiveram a importância que se verifica, na atualidade, no contexto da rede urbana 

nacional, como nos lembra Sposito (2001, p. 621):  

A existência de cidades médias no sistema urbano brasileiro não era objeto de 

atenção, pelo número proporcionalmente pequeno de cidades que pudessem 

ser consideradas desse porte e pela indefinição de seus papéis num período em 

que a produção industrial gerava grandes concentrações urbanas e a maior 

parte da população ainda era rural.  

 Se não há consenso ou mesmo uma maior clareza quanto a uma definição conceitual no 

âmbito da geografia urbana, existem formulações e ideias sobre as cidades médias, as quais são 

pensadas como nós articuladores entre as grandes metrópoles e os centros menores localizados 

em sua área de influência. Sposito expõe a respeito do papel desses centros urbanos, apontando 

o consumo como o elemento mais valorizado na estruturação dos fluxos: 

Podemos caracterizar as „cidades médias‟, afirmando que a classificação delas, 

pelo enfoque funcional, sempre esteve associada à definição de seus papéis 

regionais e ao potencial de comunicação e articulação proporcionado por suas 

situações geográficas, tendo o consumo um papel mais importante que a 

produção na estruturação dos fluxos que definem o papel intermediário dessas 

cidades (SPOSITO, 2001, p. 635-6). 

 

Sobre a dinâmica e funcionalidade das cidades médias, também encontramos 

argumentações que tentam justificar as razões que fazem das mesmas um espaço dotado de 

intensa vida de relações a partir dos seus atributos, os quais podem até mesmo servir de 

diferenciação entre esses próprios centros. Uma delas é feita por Arroyo (2006, p. 81-2):  

É na encruzilhada da circulação, das redes, dos fluxos que as cidades crescem 

ou se estancam. É, através de sua capacidade para criar condições de fluidez e 

porosidade territorial, que elas conseguem ser ponto de confluência de 

diversos circuitos produtivos. É todo esse movimento, por sua vez, que lhes 
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outorga uma vida de relações intensas. [...], esses atributos [...] podem ser 

encontrados nas cidades médias e, inclusive, tornar-se um elemento de 

diferenciação entre elas.  

Também Milton Santos (2001), em parceria com Silveira, fez várias referências sobre as 

cidades médias no contexto mais geral de suas reflexões sobre o urbano, na 

contemporaneidade, como podemos perceber, por exemplo, em relação à forma como esses 

centros participam da dinâmica econômica atual, passando pela transformação das mesmas de 

“cidades locais” a “cidades econômicas”, em alguns casos, a partir da especialização das 

atividades urbanas como resposta às demandas da relação delas com a produção regional::   

Conforme já vimos, as cidades médias têm como papel o surgimento imediato 

e próximo da informação requerida pelas atividades agrícolas e desse modo se 

constituem em intérpretes da técnica e do mundo. Em muitos casos, a 

atividade urbana acaba sendo claramente especializada, graças às suas 

relações próximas e necessárias com a produção regional (SANTOS e 

SILVEIRA, p. 281).  

 Em relação aos tipos específicos que tradicionalmente moram ou passam a habitar os 

centros intermediários, Santos e Silveira (2001, p. 282) afirmam  que eles contribuem para a 

intensificação da vida de relações, participando ativamente das mudanças efetivas na dinâmica 

dessas cidades: 

A população urbana daí resultante é formada, de um lado, por agrícolas que 

são urbano-residentes e por pessoas empenhadas em permitir a vida de 

relações. De um modo geral, tais localidades reúnem atividades e profissões 

tradicionais e novas, abrigando também formas de burguesia e de classes 

médias tradicionais e modernas.  

Quanto à participação das cidades médias no cenário político, Santos e Silveira (2001, 

p. 283-4) reconhecem a limitação do papel dessas cidades em relação a essa dimensão da 

existência: “o papel das cidades médias no processo político é não apenas limitado e 

incompleto, mas confusamente percebido.” Tal constatação é baseada no poder que ainda 

estaria concentrado nos centros detentores das ordens e comandos, quase sempre identificados 

com os grandes espaços metropolitanos, o que revelaria, entre outros aspectos, parte das 

contradições entre as influências dos interesses locais e a dos interesses chamados nacionais e 

globais. 

  Sobre as mudanças nos papéis urbanos e na paisagem urbana com a inserção dos 

empreendimentos de grande porte em cidades médias, observa-se que nesses espaços suas 

paisagens tornam-se cada vez mais imitativas das metropolitanas. Em Mossoró, a paisagem do 

bairro Nova Betânea, por exemplo, considerado atualmente o metro quadrado mais caro da 
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cidade, tem similaridade com o visual dos bairros elegantes dos grandes centros e capitais. Esse 

aspecto é assim visto por Sposito (2006, p. 180): 

Paralelamente à ampliação dos papéis urbanos, notamos, então, uma 

homogeneização das paisagens citadinas, cada vez mais imitativas das 

metropolitanas, mesmo que haja diferenças entre as práticas sociais e a 

magnitude dos papéis desempenhados pelas cidades de porte médio.  

Outra questão importante no contexto de mudanças das cidades médias refere-se às 

mudanças do tipo de moradia, como o surgimento dos loteamentos fechados, por exemplo, fato 

que tende a provocar mudanças que podem levar ao isolamento, ao esvaziamento das relações 

sociais de vizinhança e a uma perda de espaço da vida pública compartilhada, que, nesse caso, 

poderia suscitar “a existência de uma identidade que se constrói a partir da renda e que acaba 

produzindo um modo de vida próprio, bem como um modo de pensar e sentir o espaço que cria 

uma „aparente‟ identidade entre seus moradores” (CARLOS, 1996, p. 71). 

 

 

Foto 05: loteamentos fechados em Mossoró: novo viver urbano  

 
Crédito: do autor. 22.06.2014. 

 

  Como historicamente a cidade tornou-se o espaço onde as forças mobilizadoras da 

modernidade capitalista passaram a atuar com tamanha desenvoltura, é preciso também 

compreender o significado do lugar como uma das categorias centrais da geografia e onde, 

concretamente, desenvolvem-se os enredos que animam e justificam o presente estudo. 

1.3 Os sentidos do lugar, os sentidos da vida... 
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Em relação a lugar, serão muitos os momentos em que este termo se fará presente na 

pesquisa, pois ao trabalharmos com Mossoró, na contemporaneidade, trataremos de um lugar 

concreto, real, porção do espaço objeto das intervenções dos agentes sociais e local das 

vivências espaciais dos seus diversos segmentos, embora o lugar não possa ser percebido 

somente por esse viés de concretude e objetividade. A relevância do “lugar” no contexto atual é 

assim justificada por Santos (1996, p. 252): “a história concreta do nosso tempo repõe a 

questão do lugar numa posição central”. 

Mas o que vem a ser o „lugar‟ e qual sua importância para a compreensão da realidade 

contemporânea no espaço, considerando-se a força do global como movimento com pretensões 

totalizadoras, a impor, através de seus agentes e atividades, as ordens e comandos como 

expressão de sua hegemonia sobre os lugares e as pessoas?  

As relações do global com o lugar serão expostas mais adiante; antes, porém, convém 

evidenciar o que se entende por lugar e qual o significado deste para a experiência humana, fato 

destacado por Bauman (2004, p. 125):  

A experiência humana é formada e compilada, a partilha da vida é 

administrada, seu significado é concebido, absorvido e negociado em torno de 

lugares. E é nos lugares e a partir deles que os impulsos e desejos humanos 

são gerados e incubados, que vivem na esperança de se realizarem, que se 

arriscam a se frustrar e, na verdade, com muita freqüência , se frustram.  

 

Cabe lembrar que, como uma combinação localizada de variáveis sociais, o lugar muda 

também de valor e de papel à medida que a História se desenvolve (SANTOS, 2008). Em 

relação à Mossoró, sua história é pontuada por momentos expressivos em que as 

transformações conferem outros significados ao seu espaço e acarretam mudanças no seu valor 

e papel, como destacaremos posteriormente.  

Em sua proposta por uma nova política da espacialidade, Massey propõe reconceituar o 

lugar a partir da ideia de movimento em que o lugar é assim visto como „eventualidade‟ a 

exigir o confronto da „negociação da multiplicidade‟. A ideia de lugar proposto por Massey 

está em sintonia com a realidade em construção e com a forma como os lugares respondem aos 

desafios postos pela relação dos mesmos com a ordem global, na atualidade: 

Reconceituar o lugar dessa maneira coloca em pauta um grupo diferente de 

questões políticas. Não pode haver suposição de coerência preconcebida ou de 

comunidade ou identidade coletiva. Em vez disso, o acabar juntos do lugar 

exige negociação. Em flagrante contraste com a visão de lugar como 
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estabelecido e preconcebido. Com uma coerência a ser perturbada por forças 

„externas.‟[...]. Eles exigem que, de uma forma ou de outra, confrontemos o 

desafio da negociação da multiplicidade (MASSEY, 2008, p. 204). 

Sobre a questão da relação dos lugares com o global, Giddens (1991, p. 27) faz 

referência ao esvaziamento do lugar perante a força das decisões tomadas à distância que 

interferem fortemente na trajetória dos mesmos: 

O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo 

fomentando relações entre outros „ausentes‟, localmente distantes de qualquer 

situação dada ou interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar 

se torna cada vez mais fantasmagórico: isto é, os locais são completamente 

penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles. 

O que estrutura o local não é simplesmente o que está presente na cena; a 

„forma visível‟ do local oculta as relações distanciadas que determinam sua 

natureza. 

 

 A ideia da „fantasmagoria‟ dos lugares não parece encontrar tanta ressonância se 

atentarmos concretamente para o nível das relações estabelecidas, que define uma mudança na 

natureza dos lugares, impondo, assim, um desafio a mais para a compreensão de sua 

importância. A esse respeito, afirmam Berdoulay e Entrikin (2012, p. 101): “A nova natureza 

dos lugares, que é observada, não os torna, entretanto, sem pertinência para compreender a 

modernidade: essa natureza torna-os somente um desafio maior para a análise.    

 Então, como entender o sentido da singularidade do lugar num contexto em que o 

global avança a passos firmes no sentido da apropriação e reprodução dos seus valores e 

significados a ganharem expressão nos lugares concretos?  Para Massey,   deve-se buscar essa 

resposta a partir das particularidades das relações sociais construídas e dos entrelaçamentos 

delas em um lócus particular, o que permite pensar um sentido de lugar aberto e articulado de 

forma positiva com o global: 

O que dá a um lugar sua especificidade não é uma história longa e 

internalizada, mas o fato de que ele se constrói a partir de uma constelação 

particular de relações sociais, que se encontram e se entrelaçam num lócus 

particular. [...]. Assim, em vez de pensar os lugares como áreas com fronteiras 

ao redor, pode-se imaginá-los como momentos articulados em redes de 

relações e entendimentos sociais, mas onde uma grande proporção dessas 

relações, experiências e entendimentos sociais se constroem numa escala 

muito maior do que costumávamos definir para esse momento como o lugar 

em si [...]. isto, por sua vez, permite um sentido do lugar que é extrovertido, 

que inclui uma consciência de suas ligações com o mundo mais amplo, que 

integra de forma positiva o global e o local (MASSEY, 2000, p. 184). 
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Os lugares reproduzem o mundo de formas específicas, definindo-se, dessa maneira, 

como singulares e também como globais por serem os locais da expressão dessas 

manifestações, segundo Santos (2001, p. 112): “Os lugares são, pois, o mundo, que eles 

reproduzem de modos específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas são também 

globais, manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas particulares”. 

 A força do global no lugar desencadeia reações que vão no sentido de uma afirmação 

da particularidade e não do seu oposto como alguns imaginam ao evocarem uma possível 

padronização ou homogeneização dos lugares. É nessa direção que Santos (1996, p. 252) 

aponta: “cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 

exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globalidade, corresponde uma maior 

individualidade.” Então, nesse caso, na contemporaneidade, Mossoró se globaliza, mas 

também tenta manter sua singularidade reafirmando-se simbolicamente como o “País de 

Mossoró”. 

Na relação dos jovens com Mossoró, a cidade aparece como o lugar concreto, 

específico, palco das experiências vividas por eles, como aponta Carlos (1996, p. 29), “O lugar 

se apresentaria como o ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local 

enquanto especificidade concreta, enquanto momento.” O lugar aparece como espaço que 

revela o mundo, sejam quais forem os conteúdos em jogo, pois é no lugar que ocorrem as 

experiências concretas dos indivíduos, tornando-o assim espaço vivido e não apenas um quadro 

de vida (SANTOS, 2001). Então, é através do conhecimento do lugar que buscaremos a 

compreensão de sua juventude sobre o significado que as múltiplas faces de Mossoró têm para 

seus agrupamentos juvenis na atualidade. 

 A relação que as pessoas estabelecem com o lugar a partir de suas trajetórias de vida no 

interior dele e as conexões que realizam entre esse lugar e o resto do mundo fazem com que os 

lugares tenham múltiplas identidades, que podem ser fontes de riqueza (baseada no 

aprendizado, na cooperação) ou de conflito, ou das duas coisas (MASSEY, 2000). Nesse 

estudo, Mossoró é concebida como cidade de múltiplas faces ou identidades, haja vista  os 

diversos rótulos criados para sua identificação, como “terra da liberdade”, “terra da 

resistência”, ou outros dessa natureza, extraídos de um passado com leituras que dão margem a 

propósitos específicos, como: a inserção da cidade no roteiro turístico cultural e no plano 

econômico, a difusão da sua suposta condição de pioneirismos históricos, etc. Tais rótulos são 

utilizados por alguns de seus agentes para fins político-eleitorais. 
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Ainda sobre a identidade dos lugares, Serpa (2012) considera que a identificação de um 

lugar ocorre a partir de três componentes interrelacionados: traços físicos, atividades e funções, 

significados ou símbolos. Assim, o lugar tão somente poderia ser identificado como histórico, 

relacional e identitário. Caso não apresentem essas características, seriam os chamados não-

lugares.  

Cabe ainda lembrar um aspecto a mais nessa reflexão sobre a relação do global com o 

local, que se constitui como um ponto fundamental para a compreensão dos processos que 

contribuem para as atuais transformações espaciais com seus inequívocos reflexos na vida 

urbana. Para isso concorre, por exemplo, o fato de que os eventos, hoje, são „solidários‟, seja 

em nível global ou local, como produto do mundo e do lugar ao mesmo tempo:  

Na era da globalização mais do que antes, os eventos são, pois, globalmente 

solidários, pela sua origem primeira, seu motor último. Para agir, os homens 

não saem do mundo, mas, ao contrário, é dele que retiram as possibilidades, a 

serem realizadas nos lugares. Nestes, eventos simples são amalgamados, 

formando situações. Por isso, mediante sua realização concreta, os eventos são 

localmente solidários. As diversas situações são resultantes do acontecer 

solidário. É assim que a integração entre o universal e o individual ganha um 

novo conteúdo histórico em nosso mundo atual (SANTOS, 1996, p. 130). 

 A questão que muitos autores sustentam é que parece não haver um triunfo definitivo 

nem supremacia absoluta das imposições do global sobre o local, assim como a permanência 

deste em sua forma anterior e, como diz Ortiz (2000, p. 179), “O local não está 

necessariamente em contradição com o global, pelo contrário, encontram-se interligados”.  

              Após o aprofundamento dessa relação, os deslocamentos ou desvios da globalização 

evidenciam-se como mais variados e contraditórios do que se imagina, como diz Hall (2011, p. 

98): 

A globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do „global‟ nem a 

persistência, em sua velha forma nacionalista, do „local‟. Os deslocamentos ou 

os desvios da globalização mostram-se, afinal, mais variados e mais 

contraditórios do que sugerem seus protagonistas ou seus oponentes.  

  Diante desses alegados „desvios‟ do movimento globalizador, o local se apresenta ainda 

como esfera para um possível e necessário questionamento às perversidades do global. Para 

Santos (2008b, p. 33) “o mundo da globalização doentia é contrariado no lugar.” E, assim, o 

lugar seria esse „espaço de esperança‟ para a fuga das irracionalidades produzidas e 

comandadas pelas forças avassaladoras e mistificadoras do mercado global: “Desse modo, o 

lugar torna-se o mundo do veraz e da esperança; e o global, mediatizado por uma organização 
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perversa, o lugar da falsidade e do engodo. Se o lugar nos engana, é por conta do mundo” 

(SANTOS, 2008b, p. 33). 

 Vemos assim que o lugar ainda apresenta essa condição de poder mover-se com certo 

desembaraço no contexto de sua relação (desigual) com o mundo, mesmo diante das 

adversidades preconizadas pela lógica da razão instrumental com suas consequências já por 

todos nós conhecidas. Ao que parece, é de sua confusa „esquizofrenia‟ que o lugar encontra a 

força necessária para impulsionar os ventos que possam levar a outros ares aqueles que aspiram 

a outros rumos ou trajetórias: 

O território tanto quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de um lado 

acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para impor sua nova 

ordem, e, de outro lado, neles se produz uma contra-ordem, porque há uma 

produção acelerada de pobres, excluídos, marginalizados.[...]. Assim, junto à 

busca da sobrevivência, vemos produzir-se, na base da sociedade, um 

pragmatismo mesclado com a emoção, a partir dos lugares e das pessoas 

juntos. Esse é, também, um modo de insurreição em relação à globalização, 

com a descoberta de que, a despeito de sermos o que somos, podemos também 

desejar ser outra coisa (SANTOS, 2001, p. 114). 

 Após essa síntese sobre os conceitos e categorias que fazem parte da presente proposta 

de estudo, ainda nesta seção consideramos a necessidade de uma breve abordagem na qual a 

modernidade afigura-se como de fundamental importância na configuração de uma nova ordem 

no espaço mundial, com sensíveis reflexos nas várias dimensões da existência humana e, 

especialmente, no espaço das cidades, tendo em vista ser através da inserção desse movimento 

que se desencadeiam as transformações que resultam na definição de um urbano com novos 

sentidos e práticas cotidianas, entre outros aspectos. 

 Dessa maneira, objetivando um conhecimento mais formal sobre a modernidade e sua 

atuação na estruturação do espaço e a consequente repercussão na vida das cidades, será feita 

uma síntese sobre a atuação desse movimento, notadamente na perspectiva de sua compreensão 

como processo responsável pelas alterações espaciais em voga, que evidenciam a 

construção/desconstrução da realidade urbana em suas múltiplas dimensões. 

1.4 A modernização da vida: faces da ilusão 

 

           Considerando o terreno movediço que envolve a definição de conceitos como o de 

modernidade, pensamos que talvez a alternativa mais viável seja expressar isso sem se deter 

tanto  nesse aspecto, seguindo o exemplo de Baudelaire. Esse autor constroi o cenário da 
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modernidade na proposta dele e em tudo que ele diz depois subentende-se que se trata da 

modernidade. Nele, há menos conceitos do que as expressões da modernidade em suas várias 

formas, bem como uma valorização da importância dos protagonistas e dos cenários em 

transformação. 

             Atualmente, mais importante que uma definição conceitual da modernidade tem sido a 

discussão sobre a passagem da mesma para um outro estágio, com novos conteúdos e 

significados a provocarem transformações nos lugares e nas sociedades. Para alguns, a exemplo 

de Jameson (2005), a modernidade tem se transformado, gradativamente,  em „pós-

modernidade‟: “O termo „pós-moderno‟ designa o nosso presente, quando usado 

adequadamente.”  Numa posição de questionamento da utilização desse termo com suas 

indefinições e imprecisões, encontra-se Beck (2010, p. 11):  

Com a pós-modernidade, tudo já começa a ficar mais nebuloso. Na penumbra 

conceitual do pós-esclarecimento, todos os gatos são pardos. „Pós‟ é a senha 

para a desorientação que se deixa levar pela moda. Ela aponta para um além 

que não é capaz de nomear, enquanto, nos conteúdos, que simultaneamente 

nomeia e nega, mantém-se na rigidez do que já é conhecido. 

Entretanto, em função das argumentações favoráveis ou não ao reconhecimento de uma 

possível transformação da modernidade no sentido de sua passagem para um outro nível de 

realidade e conhecimento, isso não se traduz em consenso entre os estudiosos do tema. A razão 

disso estaria na própria trajetória e complexidade da questão, se vista e tratada de uma forma 

mais ampla. Mesmo alguns dos defensores da „pós-modernidade‟ mostram-se cautelosos 

quanto ao uso desse termo, a exemplo de Boaventura de Sousa Santos (2005, p. 76-7): 

Tanto o excesso no cumprimento de algumas das promessas como o défice no 

cumprimento de outras são responsáveis pela situação presente, que se 

apresenta superficialmente como de vazio ou de crise, mas que é, a nível mais 

profundo, uma situação de transição. Como todas as transições são 

simultaneamente semicegas e semi-invisíveis, não é possível nomear 

adequadamente a presente situação. Por esta razão lhe tem sido dado o nome 

inadequado de pós-modernidade. Mas, a falta de melhor, é um nome autêntico 

na sua inadequação.   

 Nossa opção em estudar o espaço urbano de Mossoró na perspectiva da „modernidade‟ e 

não da „pós-modernidade‟, ocorre em razão de entendermos que os vetores que se inscrevem 

como elementos impulsionadores da dinamicidade de suas transformações espaciais aí 

convivem ou coabitam com outros elementos supostamente reveladores do „atraso‟, da inércia 

espacial, os quais resistem e insistem em suas permanências no espaço local, num jogo 

dialético sem fim, o que acaba por configurar um espaço incompleto e desigual.   



41 
 

 
 

 Percebemos que não há, assim, uma passagem da modernidade para outro estágio de 

nível mais qualificado, superior, conforme a realidade espacial de nossa referência empírica da 

pesquisa, a cidade de Mossoró, na atualidade. Esse argumento fundamenta-se a partir da 

reflexão sobre os pontos “luminosos” e “opacos” que identificamos em Mossoró e que será 

discutida no capítulo seguinte. 

 Se a modernidade é um projeto de sentido e alcance universal que por Mossoró aporta 

para projetar em seu interior um conjunto de novos elementos que contribuem para o 

estabelecimento de um período significativo de novas definições espaciais, podemos então 

indagar sobre a natureza e a trajetória desse movimento no intuito maior de compreender sua 

relação com o espaço urbano e com a vida das pessoas. 

Nessa direção, Bauman expõe o que representa o mundo moderno e a condição moderna 

e como esse movimento se impõe como opção a desafiar sua „mesmidade‟, por meio de uma 

dinâmica própria que envolve sua relação com a natureza: 

O mundo moderno é um mundo que contém um desejo e uma determinação: 

desafiar sua mêmeté – sua mesmidade. O desejo de se fazer diferente do que se 

é, de se refazer, e de continuar se refazendo. A condição moderna é estar em 

movimento. A opção é modernizar-se ou perecer. A história moderna tem 

sido, portanto, a história da produção de projetos e um museu/túmulo de 

projetos tentados, usados, rejeitados e abandonados na guerra contínua de 

conquista e/ou desgaste que se trava contra a natureza (BAUMAN, 2005, p. 

34). 

 A compreensão do caráter do moderno pode ser identificado através do seu discurso, no 

qual se percebe a presença constante de alguns elementos na apresentação do fato moderno, 

como assim afirma Gomes (2000, p. 48): “três elementos fundamentais são recorrentes no 

discurso que apresenta o fato moderno: o caráter de ruptura, a imposição do novo e a 

pretensão de alcançar a totalidade”.  

Para a efetivação do caráter de ruptura e imposição do novo, a partir da sua consagração 

ou legitimação, e também com o objetivo de alcance da totalidade, o projeto modernizador se 

ancora na tecnologia e  aposta no progresso como superação aos desafios para a emancipação 

da humanidade: “A modernidade é inseparável desse otimismo tecnológico, desse humanismo 

prometeico” (LIPOVETSTKY; SERROY, 2011, p. 43). 

A universalidade, por sua vez, é uma condição da modernidade que a acompanha desde 

sua gênese, sendo algo intrínseco à sua natureza. É pois um tipo de cultura que se manifesta nos 

variados domínios da existência humana, como nos lembra Ortiz (1998, p. 267): “a 



42 
 

 
 

modernidade não conhece fronteiras ou nacionalidades. Ela traz consigo os germes de uma 

ordem planetária. Não exclusivamente econômica, mas de um tipo de cultura que se expressa 

no lazer, na indústria cultural, no consumo, no turismo, nas cidades.”  

 A modernidade não abarca  todos os lugares de forma imediata e simultânea. 

Historicamente, ela é seletiva. Sua ação localizada sempre esteve relacionada a uma conjunção 

de fatores, caracterizando assim o que Habermas chama de modernidade incompleta, 

inacabada, como promessa não cumprida para algumas regiões, lugares e parte do conjunto 

social. Nesse caso, Mossoró assegura seu lugar na nova ordem contemporânea a partir da sua 

dinâmica espacial, possibilitada essencialmente por suas riquezas naturais e por sua posição 

geográfica. 

 A modernidade capitalista parece, ainda, ocupar um espaço de discussão que, iniciado 

há tanto tempo, parece não ter fim. De fato, ela precisa ser discutida para ser repensada pela 

prática reveladora de seu caráter ambíguo e conflitivo e como expressão da racionalidade 

dominante, assim explicitada por Haesbaert (2002, p. 40): 

As bases da modernidade parecem suficientemente ricas (complexas) para 

permanecerem no centro de novas polêmicas ainda por muito tempo – o que 

atesta, a nosso ver, seu caráter inerentemente conflitivo e ambíguo, oculto sob 

os véus de uma racionalidade (im)positiva, geralmente incapaz de aceitar uma 

dimensão enigmática no homem.  

 Na atualidade, inúmeros estudiosos teorizam sobre os efeitos da ação modernizadora no 

espaço contemporâneo, em que a velocidade dos processos é evidenciada como fato marcante a 

caracterizar e delimitar esse momento: “Vivemos em uma época – costuma-se dizer – em que 

as coisas estão se acelerando e se disseminando” (MASSEY, 2000, p.165). Essa aceleração 

seria um produto da forma como se dá, hoje, a criação e produção dos objetos e a rápida 

obsolescência e troca dos mesmos, fato assim visto por Santos (2008b, p. 28):  

A aceleração contemporânea é, por isso mesmo, um resultado também da 

banalização da inovação, do perecimento prematuro dos engenhos e de sua 

sucessão alucinante. São, na verdade, acelerações superpostas, concomitantes, 

as que hoje assistimos. Daí a sensação de um presente que „foge‟.  

 Nessa mesma direção, Balandier (1999, p. 13) ressalta ser esse período atual 

caracterizado pela transitoriedade, implicando ora na „renúncia‟, ora na „conquista do inédito‟ 

como imperativos a definir nossa relação com o mundo e as coisas: 

A modernidade atual é a dos abandonos, das passagens, das transições. A 

obsolescência, o esquecimento, a rejeição, o desamor, o efêmero também a 
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definem, e não apenas o movimento pela qual efetua seus avanços. É um 

período tanto de renúncia quanto de conquista e vitória do inédito. 

Bauman também aponta nessa mesma direção ao expor seu pensamento sobre a 

sociedade da „modernidade líquida‟, vista por ele como uma civilização do excesso, da 

superfluidade, marcada pela acentuada transitoriedade das coisas, cuja exemplificação é a 

produção dos refugos (e sua remoção) em função da morte prematura dos objetos. 

 Em Mossoró, o desejo exposto por alguns, quanto à necessidade de se ter grandes 

projetos para a reestruturação da cidade a partir de um processo contínuo que até mesmo 

destrói o pouco que ainda resta da paisagem antiga da cidade - a qual sequer possui um centro 

histórico oficial, como se verá no capítulo seguinte -, configura-se como um indício a confirmar 

o que diz Bauman: 

A vida líquido-moderna é uma recitação diária da transitoriedade universal. 

Nada no mundo se destina a permanecer, muito menos para sempre. Os 

objetos úteis e indispensáveis de hoje são, com pouquíssimas exceções, o 

refugo de amanhã. Nada é necessário de fato, nada é insubstituível. Tudo 

nasce com a marca da morte iminente, tudo deixa a linha de produção com um 

„prazo de validade‟ afixado. [...]. Um espectro paira sobre os habitantes do 

mundo líquido-moderno e todos os seus esforços e criações: o espectro da 

redundância (BAUMAN, 2005, p. 120). 

 As transformações resultantes das intervenções espaciais impulsionadas pela 

modernização, na contemporaneidade, atingiram um patamar de tamanha magnitude e 

complexidade que Hall (2011, p. 10) questiona se não seria a própria modernidade que está 

sendo transformada: “Esses processos de mudança, tomados em conjunto, representam um 

processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a perguntar 

se não é a própria modernidade que está sendo transformada”. 

 Diante da velocidade e do ritmo das transformações espaciais, hoje pode-se buscar 

respostas a partir da própria natureza da modernidade contemporânea, a qual, no entender de 

Milton Santos, se multiplicaria, permitindo, assim, concebê-la como modernizações que se 

sucedem ininterruptamente na organização e produção espacial: 

Na verdade, não há uma única modernidade; existem modernidades em 

sucessão, que formam e desmancham períodos, [...]. O que existe são as 

modernizações sucessivas, que de um lado nos dão, vistas de fora, gerações de 

cidades, padrões de urbanização; e, vistas de dentro, padrões urbanos, formas 

de organização espacial, já que cada periodização, trazendo formas próprias de 

arrumação das variáveis, permite reconhecer um processo histórico mais geral, 

não importa onde estivermos (SANTOS, 2008b, p. 68). 
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  A aceleração contemporânea é com frequência associada, predominantemente, às 

determinações econômicas. No entanto, nossa vivência espacial está relacionada a mais coisas 

que a mera ação isolada e absoluta do capital; o que implica dizer que neste estudo sobre a 

modernização de Mossoró e seus desdobramentos junto à sua juventude, não é apenas o 

consumo que será o elemento central, responsável pelos processos que desencadeiam os 

enredos a justificar as relações contemporâneas no contexto desses grupos, como afirma 

Massey (2000, p. 179): 

A aceleração atual talvez esteja fortemente determinada pelas forças 

econômicas, mas não é só a economia que determina nossa experiência de 

espaço e lugar. [...], há muito mais coisas determinando nossa vivência do 

espaço do que o „capital‟.  

 Se de fato tivermos disposição e desejarmos adentrar em outra fase da aventura humana 

para „saborear os frutos da modernidade‟, traduzidos principalmente pelos avanços da 

informática e da medicina, é preciso ir bem mais além, no sentido de que tudo está para ser 

inventado, como assim se refere Maalouf (2011, p. 194): 

Melhor do que embelezar o passado e idealizá-lo, é preciso desfazer-se de 

certos reflexos adquiridos que se revelam desastrosos no contexto atual; deixar 

de lado, sim, preconceitos, atavismos, arcaísmos e entrar com passada 

decidida em fase bem diferente da aventura humana. Uma fase em que tudo 

está para ser inventado – as solidariedades, as legitimidades, as identidades, os 

valores, as referências.  

De fato, embora alguns não queiram e insistam em não perceber, é possível que os 

jovens já estejam, nesse momento, apontando para todos nós essa necessidade de adentramos 

noutra fase de nossa trajetória, mais rica na essencialidade humana e repleta de possibilidades 

para um novo tempo, com a descoberta e valorização de outros atributos, comportamentos e 

atitudes. 

Apesar da tendência que se insinua para questionamentos dessa realidade em gestação 

em espaços como Mossoró, a característica da modernidade como “expressão do ver” ainda 

tem consequências em nossa realidade até hoje, uma vez que em praticamente tudo que é feito 

em nome da modernização do espaço – especialmente do espaço público das cidades - a 

preocupação central, principalmente por parte do agente público, reside na necessidade da 

exposição, da visibilidade, como garantia do reconhecimento e da legitimidade de suas 

realizações. Esse aspecto relevante será aprofundado, neste estudo, quando abordarmos, mais 

adiante, o contexto de Mossoró e sua relação com o moderno na atualidade. 
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Foto 06 : Mossoró: em sintonia com a aceleração contemporânea? 

 
Crédito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1518629&page=112 

 

A compreensão do urbano, no sentido da modernidade que se instala desde então, 

permite-nos ter uma maior clareza sobre a relação prazerosa e ao mesmo tempo destrutiva dos 

seus efeitos no urbano, revelando assim, mais uma vez, o caráter dinâmico, ambíguo e 

contraditório desse movimento em sua ação de renovação do espaço das cidades, inclusive de 

espaços intermediários em transição, tal qual Mossoró, como se verá posteriormente. 

Considerando as análises dos autores que realizaram estudos sobre a temática enfocada, 

temos a impressão  de que a relação entre espaço e modernidade configura-se como um 

processo utópico, o qual se dilui em suas diversas vertentes tal qual fragmentos a refletir os 

encantamentos/desencantamentos momentâneos que a vida contemporânea nos impõe como 

paradigma a ser seguido por todos nós. 

Em nosso entendimento, esses estudos contribuem para uma maior clareza quanto à 

inserção e aceitação do projeto modernizador em suas intervenções no espaço das cidades e em 

seus desdobramentos no universo juvenil urbano, principalmente no que se refere ao 

delineamento de novas formas de sociabilidade e à gestação de territorialidades a partir da 

(re)definição das práticas espaciais cotidianas. Tais estudos serão melhor abordados nos 

capítulos seguintes. 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1518629&page=112
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2. AS TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS EM MOSSORÓ: nos encantos e 

silêncios dos espaços da “resistência” e da “liberdade” 

 

          Nasci numa casa de frente pra linha  

Num bairro chamado Lagoa do Mato. 

         Cresci vendo a garça, a marreca e o pato, 

Brincando por trás da nossa cozinha. 

À tarde chamava o vento que vinha 

Das bandas da praia pra nos abanar. 

Titia gritava: está pronto o jantar! 

O Sol se deitava, a Lua saia, 

O trem apitava, a máquina gemia, 

 Soltando faísca de fogo no ar. 

A lua entrava na casa da gente, 

Batia com força nas quatro paredes. 

Seus cacos caíam debaixo das redes 

Pintando na sala um céu diferente 

Quando ela saía chegava o sol quente 

E com ele Zequinha pra gente brincar, 

Comer melancia, depois se banhar, 

Nas águas barrentas daquela lagoa.  

A vida era simples, barata, tão boa, 

Que a gente nem via o tempo passar. 

Mas hoje nosso bairro está diferente.  

Calou-se o carão que cantava na croa, 

A boca do tempo comeu a lagoa 

E com ela se foi o sossego da gente. 

O vento que sopra agora é mais quente 

E sem energia não sabe soprar. 

A máquina do trem deixou de passar, 

Ninguém olha mais pros raios da Lua 

Que vivem perdidos no meio da rua 

Por trás dos néons sem poder brilhar.
6
 

 

                Os versos acima, do poeta popular mossoroense Antônio Francisco, exprimem com 

simplicidade e beleza o elemento central a ser abordado em nossa pesquisa: as transformações 

espaciais na contemporaneidade em Mossoró/RN e seus desdobramentos no contexto humano 

local.  

 

A inserção do moderno num lugar com características inerentes a um espaço de cidade 

de interior - cujo cotidiano parecia não mudar tanto assim, com o passar dos anos -, e as 

transformações que isso acarreta é retratada nos versos saudosistas de quem vê o seu 

                                                           
6
 Antônio Francisco, “Um bairro chamado Lagoa do Mato”. IN: Por motivos de versos. Mossoró: Fundação 

Guimarães Duque (Coleção Mossoroense), 2003. 
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espaço/tempo sofrer as metamorfoses e assumir outras faces, nas quais até a lua não parece 

mais ser cultuada, posto que ofuscada pelo brilho dos néons e pelos ares e cores reveladores de 

um outro tempo e ritmo, que chegam com seus fascínios e medos, prazeres e riscos, a 

povoarem a imaginação e a acrescentarem outros sentidos à vida e a um cotidiano que se 

ressignifica.  

Foto 07: Mossoró: permanências do cotidiano Foto 08: Luzes de um novo tempo? 

Crédito:<http://www.panoramio.com/photo/3827407

4> 

Crédito:<http://www.skyscrapercity.com/showt

hread.php?t=1489847> 

 

Se a inspiração de uma cidade já perdida no tempo ainda domina a imaginação do poeta 

em sua emoção delirante, o que se diria sobre a Mossoró atual caso a mesma fosse igualmente 

pensada e retratada em versos?  Quais as fontes que brotam do novo/moderno para a 

imaginação e/ou criação das sensibilidades e desejos contemporâneos? 

 

Essa poderia ser uma questão para se refletir, todavia o moderno, como fonte ou 

inspiração para a criação artística, foge aos nossos propósitos nesse texto. O que de fato nos 

interessa é apresentar e discutir como a modernidade se insere no espaço de Mossoró, 

acarretando transformações no seu urbano, num processo ainda em curso no presente, haja vista 

a ideia de continuidade a caracterizar esse contexto. Interessa-nos, sobretudo, os 

desdobramentos dessas mudanças junto aos jovens da cidade, como evidenciaremos ao longo 

dos últimos capítulos.  

 

http://www.panoramio.com/photo/38274074
http://www.panoramio.com/photo/38274074
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1489847
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1489847
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2.1 As transformações no espaço urbano de Mossoró: faces de uma mesma moeda? 

  O objetivo inicial aqui é focar sobre as relações que Mossoró mantém com outros 

lugares, notadamente a partir de sua participação em alguns setores da economia globalizada, 

para assim entendermos como os vetores da modernidade aí se propagam, provocando as 

transformações que ora a colocam como um espaço em transição em meio às mudanças e 

permanências que resultam como reflexo das singularidades dos processos espaciais 

engendrados.  

Recorremos, pois,  a alguns aspectos da análise espacial proposta por Milton Santos 

para compreender a dinâmica espacial contemporânea no que se refere às segmentações e 

partições que se percebe no espaço organizado pela dinâmica do capitalismo. Para o referido 

autor, a diferenciação espacial se dá, sobretudo, em função de dois recortes, ambos decorrentes 

da organização do espaço, que seriam as horizontalidades e as verticalidades. As 

horizontalidades seriam os pontos que se agregam sem descontinuidades. Já as verticalidades 

são os pontos que, mesmo separados uns dos outros, garantem o funcionamento global da 

economia e da sociedade. Segundo Santos, o espaço das cidades seria o ponto de intersecção 

entre as horizontalidades e verticalidades assim definidas: 

De um modo geral, as cidades são o ponto de intersecção entre verticalidades 

e horizontalidades. [...]. As verticalidades são vetores de uma racionalidade 

superior e do discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um 

cotidiano obediente e disciplinado. As horizontalidades são tanto o lugar da 

finalidade imposta de fora, de longe e de cima, quanto o da contrafinalidade, 

localmente gerada. Elas são o teatro de um cotidiano conforme, mas não 

obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da 

descoberta, da complacência e da revolta (SANTOS, 1996, p. 226-7). 

 

Dadas as condições atuais de funcionamento da economia e da política, que se refletem 

na forma como a cidade estabelece sua relação com a modernidade capitalista, acreditamos 

que, em Mossoró, a exemplo da maioria dos lugares, também prevalece a imposição da 

racionalidade superior e do discurso pragmático dos vetores dominantes da verticalidade 

hierarquizante com seu papel de ordenamento e comando.  

Com localização na Mesorregião do Oeste Potiguar e ocupando uma área de 2.110,207 

Km, Mossoró é o maior município do estado. Com população de 259.815 habitantes (Censo 

demográfico 2010 do IBGE) e população atualmente estimada em 284.288,
7
 é a segunda cidade 

                                                           
7
 Projeção do IBGE com referência em 01.07.2014. 
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em população e a maior do interior do estado. Tem posição geográfica entre duas capitais, 

Natal e Fortaleza, com as quais tem ligação através da BR- 304
8
, fato que, certamente, é 

considerado fator relevante e contribui para o aumento do interesse dos investidores nas 

perspectivas delineadas pelas oportunidades que a cidade apresenta como mercado atraente e 

promissor em alguns setores da economia. 

MAPA 01: Localização do Muncípio de Mossoró-RN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Mossoró localiza-se a 277 Km de Natal e a 260 Km de Fortaleza. 
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MAPA 2: Espaço urbano de Mossoró-RN. 

 
Quanto à sua participação no quadro da economia potiguar, Mossoró detém o segundo 

maior PIB e um dos maiores PIB per capita e IDHM do estado, fundamentalmente devido à 

projeção de sua economia e de indicadores que a colocam em posição de destaque no cenário 

econômico, como, por exemplo, o de maior produtor de sal marinho e petróleo em terra do país. 

A cidade também se destaca na produção de frutas, cuja comercialização está voltada, 

prioritariamente, para o setor externo, e por um setor terciário, que tem crescido e se 

diversificado em anos recentes. 

TABELA 01- Evolução dos municípios com maiores PIBs do Rio Grande do Norte 

 

FONTE: IBGE. 

O crescimento econômico e demográfico que Mossoró tem apresentado e a consequente  

expansão urbana que se verifica em seu espaço, aliada à sua importância como cidade pólo da 

região, acaba por suscitar  em alguns segmentos e, notadamente, em alguns personagens de sua 

elite dirigente, o interesse em sua projeção/configuração como centro metropolitano não mais 

MUNICÍPIO 2008 2009 2010 2011 

NATAL 8.858.669 10.362.496 11.532.080 12.266.519 

MOSSORÓ 2.665.950 2.908.679 3.514.550 3.916.505 

PARNAMIRIM 1.737.818 1.964.089 2.376.619 2.709.922 

GUAMARÉ 1.357.988 1.134.546 1.202.264 1.412.280 

S.G.AMARANTE 739.234 817.521 1.183.243 1.313.124 



51 
 

 
 

numa perspectiva futurista, como até pouco tempo se cogitava, mas  agora mesmo, no presente 

em curso, num evidente e confuso processo de  antecipação de etapas.
9
  

Parte das cidades médias do interior do Nordeste já se constituem  oficialmente como 

centros líderes de uma região metropolitana constituída, a exemplo de Feira de Santana, 

Campina Grande, Juazeiro do Norte, Imperatriz, Arapiraca e Petrolina/Juazeiro (RIDE), 

enquanto que outros centros desse mesmo porte ainda discutem projetos dessa natureza em 

tramitação no âmbito de suas assembléias legislativas. No que se refere à Mossoró, ainda não 

havia nenhuma discussão e iniciativa nesse sentido, até que, recentemente, um projeto de Lei 

criando a Região Metropolitana de Mossoró foi protocolado na Assembléia Legislativa do 

estado. Conforme a autora da proposta,
10

 

             

O objetivo é criar instrumentos de planejamento, execução e fomento de ações e 

políticas públicas entre os 26 municípios envolvidos. Recursos para a construção 

de obras de infraestrutura, tarifa telefônica única, além de acesso a políticas 

públicas unificadas são algumas das vantagens adquiridas pelos municípios que 

comporão a região metropolitana de Mossoró.  

 

 Concretamente, a condição de Mossoró como capital regional é reconhecida pelo IBGE 

através do REGIC,
11

 considerando sua posição na rede urbana da região, baseada numa forte 

influência estabelecida por ela na área do seu entorno, que a define como uma das poucas 

cidades médias do interior nordestino a localizar-se na faixa do semiárido da região. Um 

comparativo de Mossoró com outras cidades médias do Nordeste brasileiro nos ajudam a 

entender melhor sua posição e relevância econômica no contexto regional, na atualidade. 

                                                           
9
 Atualmente, a criação das chamadas Regiões Metropolitanas é uma atribuição das assembléias legislativas 

estaduais, a partir de projeto de lei apresentado por qualquer um de seus parlamentares. Tal fato tem contribuído 

para o aumento do número de centros urbanos que, quase sempre, sem estudos, análises e comprovações mais 

rigorosas da necessidade de viabilização dos mesmos como pólos de uma região a ser integrada através de 

políticas e instrumentos comuns aos seus membros, acabam por banalizar tal condição, que apenas fica no papel,  

nao conseguindo promover, efetivamente, uma integração que resulte em benefícios para os municípios 

participantes e para a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas.  

 
10

Segundo o referido Projeto, protocolado em 23.02.2014, a Região Metropolitana de Mossoró seria administrada 

por um conselho composto pelo governador do estado, prefeitos dos municípios envolvidos e um membro de 

reconhecida capacidade técnica ou administrativa. Seria composta por 29 municípios da região Oeste, salineira e 

Vale do Assu, totalizando em torno de 700.000 habitantes, sendo que alguns deles com até mais de 100 km de 

distância de Mossoró. Seria a segunda Região Metropolitana no estado, uma vez que, atualmente, existe apenas a 

Região Metropolitana de Natal, criada em 16.01.1997,  e composta por 10 municípios que, juntos somam 

1.350.840 (Censo iBGE 2010), ocupando 5,16% do território do estado, 42% da população e 48% do PIB estadual. 

 
11

 Região de Influência das Cidades (REGIC,) é o estudo desenvolvido pelo IBGE para identificação das áreas de 

influência das cidades conforme as relações desenvolvidas no contexto da rede urbana brasileira.  Publicado em 

2007, o REGIC define Mossoró como capital regional C, ou seja, uma capital  regional de terceira hierarquia, 

abaixo das metrópoles e da maioria das capitais dos estados, e acima dos centros regionais e pequenas cidades, 

como é de fato o perfil que caracteriza as cidades medias com suas conhecidas especificidades. 
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TABELA 2– POPULAÇÃO (2010/2014): CIDADES MÉDIAS DO NORDESTE 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO - 2010 POPULAÇÃO - 2014
12

 

FEIRA DE SANTANA 556.642 612.000 

VIT. DA CONQUISTA 306.866 340.199 

ITABUNA  204.667 218.925 

ILHÉUS 184.236 182.350 

JUAZEIRO 197.965 216.588 

ARAPIRACA 214.006 229.329 

CARUARU 314.912 342.328 

PETROLINA 293.962 326.017 

CAMPINA GRANDE 385.213 402.912 

MOSSORÓ  259.815 284.288 

JUAZEIRO DO NORTE 249.939 263.704 

SOBRAL  188.233 199.750 

IMPERATRIZ 247.505 252.320 

FONTE: IBGE, elaborado pelo autor.  

TABELA 3 – PIB NOMINAL/PIB PER CAPITA 2011: CIDADES MÉDIAS DO NORDESTE 

MUNICÍPIO PIB NOMINAL( R$ 

1.000) 

PIB PER CAPITA( R$ 

1.000) 

FEIRA DE SANTANA 8.270.807 14.704, 55 

VIT. DA CONQUISTA 3.836.498 12.370,65 

ITABUNA 2.969.427 14.464,83 

ILHÉUS 2.315.540 12.462,47 

JUAZEIRO 1.993.417 9.979,01 

ARAPIRACA 2.173.811 10.058,91 

CARUARU 3.407.458 337.416 

PETROLINA 3.310.559 11.044,33 

CAMPINA GRANDE 5.339.761 13.774,91 

MOSSORÓ 3.916.505 14.872,20 

JUAZEIRO DO NORTE 2.249.645 8.897,47 

SOBRAL 2.436.463 12.774,81 

IMPERATRIZ 2.456.381 9.872,68 

FONTE: IBGE, elaborado pelo autor. 

                                                           
12

 Estimativa com base em 01.07.2014. 
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TABELA 4 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): CIDADES 

MÉDIAS DO NORDESTE 

MUNICÍPIO 1991 2000 2010 

FEIRA DE SANTANA 0,460 0,585 0,712 

V.  DA CONQUISTA 0,409 0,538 0,678 

ITABUNA 0,453 0,581 0,712 

ILHÉUS 0,389 0,521 0,690 

JUAZEIRO 0,396 0,531 0,677 

ARAPIRACA 0,359 0,476 0,649 

CARUARU 0,481 0,558 0,677 

PETROLINA 0,471 0,580 0,697 

CAMPINA GRANDE 0,476 0,601 0,720 

MOSSORÓ 0,470 0,596 0,720 

JUAZEIRO DO NORTE 0,419 0,544 0,694 

SOBRAL 0,406 0,537 0,714 

IMPERATRIZ 0,444 0,591 0,731 

FONTE: IBGE, elaborado pelo autor.  

Como se pode ver através das informações contidas nas tabelas acima, Mossoró 

apresenta um dos maiores PIBs entre as cidades médias nordestinas, assim como um dos 

maiores IDHs, quando comparada com os demais centros de porte sememelhante na região, 

considerando o quadro evolutivo verificado. Um panorama das transformações espaciais de 

Mossoró nos ajuda a entender a realidade mostrada por tais índices na atualidade. 

A produção do espaço urbano de Mossoró, a partir da década de 1980, ocorre após a 

inserção e/ou expansão de novas atividades econômicas em seu território, notadamente através 

do tripé petróleo, fruticultura irrigada e sal, que, juntos, passam a comandar a economia local, 

movimentando e dinamizando outros setores da cidade, como o comércio e serviços.
13

   

O município de Mossoró é o maior produtor de sal marinho do País (95% da produção 

nacional), constituindo-se a economia salineira como uma atividade tradicional, que passou por 

um intenso processo de modernização, já há algum tempo, e tem reconhecida participação no 

crescimento de Mossoró, contribuindo para a produção e dinamização do seu espaço urbano. 

                                                           
13

 Para conhecimento da produção do espaço urbano de Mossoró anterior ao recorte aqui operado, consultar 

FELIPE, José Lacerda Alves. Organização do espaço urbano de Mossoró. Mossoró: Fundação Guimarães Duque 

(Coleção Mossoroense), 1982.  
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Sua presença ainda é atual, embora com menor força e, de certa forma, eclipsada pela  

atividade petrolífera, que passou a ter maior expressão no contexto econômico e no pulsar da 

vida local a partir de sua descoberta e exploração no território do município, em fins dos anos 

1970, quando a bacia potiguar torna-se a maior produtora de petróleo em terra do País. 

A dinâmica espacial de Mossoró tem impulso considerável após a instalação da 

Petrobrás na cidade a partir dos anos 1980, quando dezenas de outras empresas prestadoras de 

serviços no ramo petrolífero também chegaram à cidade. Desde então, a cidade nunca mais 

seria a mesma e, através dessa nova atividade presente no contexto da economia local, os 

royalties e as parcerias da Prefeitura com a Petrobrás resultaram em obras e ações que 

certamente têm contribuído para a definição do quadro de transformações no urbano local.  

 

Fotos 09: Base da Petrobrás em Mossoró: marco de um novo tempo   

 
 Crédito: http://www.panoramio.com/photo/39785633 

 

Dos municípios potiguares produtores de petróleo, Mossoró está entre os que mais 

recebem recursos advindos diretamente dos royalties da sua exploração ou então através das 

parcerias com a Petrobrás, em que são feitos investimentos por parte do governo municipal em 

obras e/ou eventos importantes, como: a criação da Estação das Artes, onde localizava-se a 

antiga estação ferroviária da cidade (foto 10), a construção do Teatro Municipal, a restauração e 

adaptação do antigo prédio da Escola União Caixeral, para funcionamento da Biblioteca 

Municipal (foto 11), o apoio aos espetáculos “Auto da Liberdade” e  “Chuva de Bala no País de 

Mossoró”, entre outros.
14

 

 

 

                                                           
14

 Sobre a importância do petróleo no território norte-rio-grandense, especialmente em sua área produtora na qual 

se insere Mossoró, consultar ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. A atividade petrolífera e a dinâmica territorial 

no Rio Grande do Norte: uma análise dos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró.  Tese 

(doutorado), UFPE, Recife, 2013. 

 

http://www.panoramio.com/photo/39785633
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Foto 10: Estação das Artes Eliseu Ventania         Foto 11: Biblioteca Ney Pontes Duarte 

  
 Crédito: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/         Crédito: do autor.  jun./2014. 
mossoro/cultura  

Acesso em: 12.04.2014.  

 

Convém também ressaltar a importância da atividade petrolífera para Mossoró e região 

no tocante ao seu poder de atração para outros setores da economia, que, mesmo não tendo 

relação direta com esse ramo específico, certamente foram indiretamente beneficiados: “a 

indústria vem crescendo desde o advento da Petrobrás, o que favorece o surgimento de 

comércio e serviços”.
15

 

De fato, a indústria de Mossoró tomou novo impulso com o advento da produção de 

petróleo e gás, que se tornou o carro-chefe da atividade industrial local, juntamente com a 

produção de cimento, a moagem e o refino do sal, a indústria cerâmica, a construção civil e o 

setor de alimentos.  

O crescimento industrial do Município deve-se, em parte, ao Programa de apoio ao 

Desenvolvimento Industrial (Proadi), responsável pela captação de investimentos privados para 

acelerar o processo de industrialização local. A expansão da atividade da indústria possibilitou 

constantes aumentos do PIB industrial de Mossoró (15,6% do PIB estadual), o segundo do 

estado, trazendo um novo alento ao distrito industrial local, para que este cumpra sua finalidade 

e consiga corresponder à expectativa criada na cidade por ocasião de sua instalação. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Vilmar Pereira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM).  Jornal de Fato. 

18.09.2006. 
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Foto 12: Distrito Industrial de Mossoró: além de uma utopia? 

 
Crédito:<http:<//www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1055141 >  

 

Além do petróleo e sal, outra atividade que também contribui para a dinamização da 

economia e do espaço da cidade é a fruticultura irrigada.
16

 A partir de sua implantação, 

Mossoró tornou-se um pólo na produção de frutas tropicais e destaca-se como o maior pro 

dutor de melão do País. A importância da fruticultura para a configuração espacial da cidade 

pode ser avaliada pela instalação do comércio e de serviços voltados ao atendimento das 

necessidades dessa atividade, assim como pela geração de empregos na área do município e 

região. 

A atividade da fruticultura promove ainda, na cidade, a Feira Internacional da 

Fruticultura Tropical - EXPOFRUIT -, evento que reune produtores de todo o Rio Grande do 

Norte e expositores de todo o mundo, desde 1993, quando ocorre o fechamento de negócios 

que, em sua última edição, em 2012, movimentaram cerca de R$ 18 milhões.
17

 A Feira atende à 

demanda do setor frutícola do Rio Grande do Norte (Baixo Assu, Mossoró e Chapada do 

Apodi) e Ceará (Vale do Jaguaribe), movimentando cerca de US$ 150 milhões/ano/safra e 

gerando 120 mil postos de trabalho diretos e indiretos.
18

 O principal item produzido pela 

fruticultura irrigada na região é o melão, mas a produção também conta com caju, manga, 

banana, mamão, melancia e abacaxi. Na abertura da 16ª EXPOFRUIT, em 2012, a importância 

                                                           
16

 Para um  conhecimento mais detalhado sobre as três atividades citadas na economia de Mossoró em sua relação 

com a expansão do  espaço urbano local, ver ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Expansão Urbana de Mossoró 

(periodo de 1980 a 2004): geografia dinâmica e reestruturação do território. Natal: EDUFRN, 2005. 

 
17

 Tribuna do Norte em 16.05.2013. Em 2013 esse evento não foi realizado pela primeira vez desde seu advento, 

tendo como causas os efeitos das condições climáticas provocadas pela longa estiagem que acarretou queda na 

produção da atividade, além da restrição de recursos financeiros por parte dos órgãos envolvidos. Em 2014, a 17ª 

EXPOFRUIT tem previsão para ser realizada em setembro desse ano, e o evento tornar-se-á desde então bianual. 
18

 Dados do site da Prefeitura Municipal de Mossoró, em 15.06.2012. 
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da atividade para Mossoró era assim destacada: “a Feira cresce a cada ano e mostra o 

potencial de Mossoró no setor da fruticultura irrigada, uma área de extrema importância para 

o desenvolvimento da nossa cidade”.
19

 

Foto 13: Expofruit: Mossoró no contexto da economia globalizada 

 
Crédito:<http://tribunadonorte.com.br/noticia/feira-define-programacao/290628>  

Acesso em: 17.08.2014 
 

A relação de Mossoró com a economia globalizada mundial encontra nessa atividade 

um dos elos dessa corrente, pois a mesma comercializa esse produto diretamente com os 

mercados dos EUA e da Europa. A produção de frutas torna Mossoró reconhecida 

nacionalmente como uma das áreas agrícolas de modernização e de intenso desenvolvimento 

no contexto regional. A realidade de cidades como Mossoró, que se colocam na condição de 

espaço da agricultura modernizada, é assim vista por Arroyo (2006, p. 82): 

Justamente, as cidades médias vinculadas à instalação de uma agricultura 

científica globalizada intensificam sua vida de relações, como decorrência de 

uma atividade econômica que as transforma em um ponto da topologia de 

grandes empresas, impondo novos ritmos e novas exigências a seu cotidiano. 

Quanto um maior número de circuitos produtivos e círculos de cooperação 

atravessa a cidade, mais ela precisa atender as suas redes técnicas – de 

transporte e de comunicação – para garantir uma circulação adequada às novas 

demandas.  

Com a nova dinâmica imposta à cidade pela modernização de suas atividades 

econômicas, o que acarreta como consequência a intensificação de sua vida de relações, a 

função de centro regional, exercida por Mossoró desde tempos passados, parece ter se ampliado 

nos dias atuais.  Recorrendo-se aos aportes teóricos de Santos (1996, p. 217), a influência 

exercida por cidades como Mossoró no contexto regional, é assim justificada: “A parcela 

técnica da produção permite que as cidades locais ou regionais tenham um certo comando 

sobre a porção de território que as rodeia, onde se realiza o trabalho a que presidem”. 

                                                           
19

 Fafá Rosado, prefeita de Mossoró. Site da Prefeitura Municipal de Mossoró, em 15.06.2012. 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/feira-define-programacao/290628%3e%20Acesso%20em:%2017.08.2014
http://tribunadonorte.com.br/noticia/feira-define-programacao/290628%3e%20Acesso%20em:%2017.08.2014
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Essa forte influência regional da cidade de Mossoró se expressa através de um fluxo 

crescente de milhares de pessoas que se deslocam diariamente à cidade, procedentes dos 

municípios do seu entorno imediato e do alto Oeste do estado, além de municípios do vizinho 

estado do Ceará e até de municípios da Paraíba, localizados próximos à fronteira entre os 

estados. A demanda por produtos do comércio e por serviços especializados de fato garante 

esse fluxo constante, que em muito contribui para o aumento das receitas das empresas e da 

Prefeitura e intensifica o ritmo da vida urbana, ao conferir outras imagens e movimento à 

paisagem do centro da cidade:
20

 

 

É a „galinha dos ovos de ouro‟ da cidade, porque essa gente vem aqui em 

grande parte só gastar dinheiro, colocar dinheiro dentro de Mossoró. Por isso 

que eu digo que tem que tratar bem essas pessoas, oferecer atendimento, 

porque da venda de picolé ao resto, incluindo hospitais, lojas, prestação de 

seviços, essas pessoas vêm aqui e consomem.
21

  

Fotos 14: área do comércio tradicional de rua de Mossoró 

 
Crédito:  O Mossoroense, em  07.05.2014. 

 

Com a modernização de suas principais atividades econômicas, emerge um novo 

ambiente empresarial em Mossoró. Esse ambiente desperta o interesse de empresas nacionais e 

estrangeiras, estando em consonância com toda uma cadeia produtiva, que se define 

gradativamente e atrai empresas e investimentos conforme as potencialidades apresentadas pelo 

mercado local. Tal realidade é descrita pela imprensa, a qual retrata, com certa euforia, o 

movimento que vive a economia local: 

                                                           
20

 Sobre as mudanças no perfil do comércio de Mossoró, na atualidade, consultar o estudo de COUTO, Edna Maria 

Jucá. Redefinições espaciais do comércio de Mossoró. DISSERTAÇÃO (mestrado), Fortaleza, UECE, 2011. 

 
21

 Alexandrino Lima, pres. do CDL/Mossoró. “Mossoró recebe por dia mais de sete mil consumidores de outras 

cidades”. O Mossoroense. 07.04.2011 
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A cidade que expulsou Lampião assiste a chegada de um novo bando. Desta 

vez, de investidores. Nos últimos seis anos, 25 novas empresas se instalaram 

em Mossoró. Outras dez estão se instalando e o número poderá se tornar ainda 

maior. O município vem sendo olhado com interesse por grupos como o M. 

Dias Branco, que pretende construir três fábricas de cimento no Nordeste e 

não descarta que também “pensa” na segunda maior cidade potiguar.
22 

Na manhã desta sexta-feira, 31, um grupo de empresários da 

concessionária Scania foi recebida pelo prefeito em exercício Francisco 

José Júnior visando a instalação da filial da empresa no município. 

A Scania pretende se instalar pelo fato de o mercado mossoroense ser 

promissor na área de atuação. Em média, Mossoró recebe por mês mil 

caminhões para o transporte de sal e cimento.
23

 

 

Os efeitos da modernização e o crescimento das principais atividades da economia de  

Mossoró favorecem ainda a expansão do terciário local, que também se moderniza para atender 

às demandas postas pela ampliação e diversificação do mercado de consumo. Nos últimos anos, 

surgem como forte indicador da modernização urbana local os investimentos empresariais 

associados ao comércio e aos serviços. Tal fato mostra que na cidade configura-se uma nova 

estrutura nesses setores. Esses investimentos se traduzem em empreendimentos diversos, como 

a construção de hotéis, do primeiro hipermercado da cidade e da chegada de novas empresas no 

ramo de supermercados, de centros empresariais, entre outros. 

 No setor de hotelaria, por exemplo, algumas unidades surgiram para atender a essa 

demanda inicial provocada pelo movimento suscitado com a instalação da Petrobrás na cidade. 

Esses empreendimentos levarão, futuramente, aqueles que não conseguiram se reestruturar e 

promover adaptações funcionais consonantes com a realidade atual, a passar por dificuldades 

em busca de espaço nesse setor.  É que em anos mais recentes já se observa a construção de 

novos hotéis, mais requintados e bem equipados, com a finalidade de atenderem a visitantes 

ligados a negócios e atividades outras, que não apenas o petróleo, envolvendo, principalmente, 

o turismo local e regional, como assim desejam os empresários e o poder público. 

A partir da última década, alguns hotéis de porte considerável foram construídos na 

cidade, como o Vitória Palace Hotel (2007), o Hotel Villa Oeste (2008), O Garbos Trade Hotel 

(2009) e o Hotel Íbis (2012), ampliando a oferta de leitos da rede hoteleira local e 

possibilitando outras opções aos hóspedes num segmento da hotelaria praticamente até então 

                                                           
22 <http://www.tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=180666>. Acesso em 08.05.2011. 

 
23

  <http://www.defato.com/noticias/31178/visando-mercado-promissor-scania-vai-investir-em-mossora> Acesso 

em: 31.01.2014. 
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restrito ao Hotel Thermas, em funcionamento desde o final dos anos 1970. Assim, capital 

privado e poder público demonstravam sintonia quanto às pretensões em relação à expansão 

desse setor e no que isso representaria para a implementação e consolidação do turismo local:  

A cidade de Mossoró possui uma das maiores economias do Nordeste, sendo 

protagonista no desenvolvimento do Rio Grande do Norte lado a lado com a 

capital Natal. Por conta disso, nossa intenção é levar à cidade o padrão de 

qualidade da marca Ibis, oferecendo a melhor relação serviço, qualidade, 

preço da região para os turistas que viajam a negócios e a lazer.
24

   

Contamos com o apoio de toda a rede hoteleira da cidade para 

avançarmos na revitalização e consolidação de Mossoró como destino 

turístico, de acordo com suas potencialidades.
25

 

Fotos 15, 16, 17 e 18: novos hotéis na paisagem: expectativa do turismo 

 

   
Crédito: foto/divulgação http://www.ferias.tur.br/empresa/17630/vitoriapalacehotel/(foto 15) 

foto/divulgação (foto 16).                                             

Crédito:http://www.panoramio.com/photo/16327792  (foto 17)                                                                            

Crédito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1591321(foto 18) 
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Franck Pruvost, diretor de Operações Ibis na América Latina. Durante o evento que marcaria a abertura do Hotel 

Ibis em Mossoró, em 06.11.2012. 

 
25

 Cláudia Regina Freire, então prefeita do município. Em solenidade de entrega do prêmio MPE Brasil 2012 

concedido pelo SEBRAE ao Hotel Villa Oeste, em 29.10.2013. 

http://www.ferias.tur.br/empresa/17630/vitoriapalacehotel/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1591321(foto
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Em relação às atividades do comércio, mais especificamente no setor de supermercado, 

coube a uma empresa local, o Grupo Queiroz, construir o primeiro hipermercado da cidade, em 

2004, (foto 20), ainda nos limites do Centro, antevendo a concorrência que se prenunciava com 

a chegada de grupos concorrentes de peso. Entre esses, o primeiro empreendimento de porte a 

se instalar na cidade foi o Atacadão (Grupo Carrefour), que aí abriu uma filial, em 2008. Em 

seguida, o Walmart abriu uma loja do Hiper Bompreço, no bairro Nova Betânea (2009). Nesse 

mesmo período, outros supermercados locais (foto 19) tiveram que se adaptar à nova realidade 

posta com a inserção de novas empresas no setor e promoveram reformas em suas unidades 

(ampliação das lojas, climatização, melhorias no atendimento, etc.), abrindo, inclusive, filiais 

com perfil moderno em outros bairros da cidade para fazer frente à concorrência vinda de fora, 

reforçada, também, com a instalação do Maxxi Atacado, da Rede Walmart (2013). 

Em matéria na imprensa local, esse movimento de modernização e expansão do setor 

supermercadista em Mossoró é destacado ao se traçar um quadro em que as mudanças do 

referido setor são assim evidenciadas:  

O consumidor mossoroense não tem do que reclamar na hora de fazer a feira. 

A expansão do setor de supermercado nos últimos anos criou opções diversas 

de escolha. Tem supermercado para todos os gostos: grandes, médios e 

pequenos. O comércio de alimentos em Mossoró cresce sem parar, com 

investimentos feitos por empresários locais e com a chegada de grandes redes 

nacionais. Em poucos anos, a cidade ganhou um grande atacadista e viu as 

redes locais se modernizarem e crescerem com investimentos em lojas amplas 

e confortáveis. [...].
26

 

 

 

Foto 19: modernização de rede local: reação      Foto 20: primeiro hipermercado da cidade 

  
Crédito: do autor.  Jun./2014.                                    Crédito: do autor. Jun./2014. 
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 “Do tamanho que o cliente preferir.” Jornal de Fato, em 0.11.2009. 
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Apesar da presença de pequenos centros comerciais localizados no Centro e em bairros 

próximos, que receberam a denominação de shoppings (Boulevard, Oásis, Liberdade, Avenida, 

entre outros), e que assim eram referenciados, embora não apresentassem nem a estrutura nem 

o porte de um empreendimento para ser classificado como tal, o fato é que Mossoró não tinha 

realmente um shopping center com todas as dimensões e porte requeridos para um 

empreeendimento dessa magnitude. Os pequenos centros comerciais existentes, na prática, 

configuram-se como mini-shoppings, que, ainda hoje, atendem parcialmente às demandas de 

certos segmentos da cidade. Esses segmentos a eles acorrem, notadamente, em função do fácil 

acesso aos mesmos, dada à localização deles nas principais avenidas da área central, assim 

como pela presença de algumas lojas de griffes e dos produtos e serviços que ofertam. 

A estratégia do capital comercial de uma acelerada expansão de shoppings centers não 

mais restritos aos espaços metropolitanos, verificada em todo o país, principamente nos anos 

1990, também se estendeu às cidades médias das regiões em que o aumento da renda e da 

capacidade de consumo sinalizava para a possibilidade de instalação desses empreendimentos 

em seus espaços. 

 Tal fato, também despertou o interesse de alguns segmentos locais em ter na cidade um 

desses “templos do consumo”, um símbolo dos tempos modernos que poderia também conferir 

à cidade o status de cidade moderna e progressista. Em pesquisa feita por jornal local, em 2004, 

ter um grande e moderno shopping Center, em Mossoró, configurava-se como o maior “sonho” 

de modernidade dos seus moradores e apresentava-se como uma “lacuna” a ser preenchida na 

cidade, que já experimentava sua entrada num incessante período de transformações.  

A questão do tamanho do mercado local - população local e mais a população flutuante 

com poder de consumo - era sempre ressaltada pela imprensa e autoridades do Município como 

algo positivo, em se tratando da viabilidade comercial para atrair algum grupo externo 

interessado em implantar esse empreendimento; fato que foi concretizado em 2004 quando teve 

início a sua construção através da iniciativa de um grupo empresarial de fora com a 

contribuição do poder público local. 

Com o interesse despertado pelos investidores e o apoio do poder público local, a cidade 

ganharia seu primeiro grande espaço moderno de consumo: o Mossoró West Shopping, o maior 
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empreendimento comercial da região.
27

 O terreno foi doado pela Prefeitura, a qual também 

viabilizou a infraestrutura local, considerando que o empreendimento situa-se em área até então 

não ocupada. 

Após um periodo de incertezas e sucessivos adiamentos quanto à sua abertura, o 

primeiro shopping center da cidade seria inaugurado às pressas, em meados de 2007, ainda com 

poucas lojas em funcionamento e sem promoções de inauguração, como alguns acreditavam, 

gerando certa frustração diante da ansiedade gerada entre os seus primeiros  frequentadores, 

que esperavam encontrar uma realidade bem mais diferente do que a vista naquele instante. Por 

sua vez, a direção do novo espaço de consumo preocupava-se em tentar dissociar a imagem de 

empreendimentos dessa natureza a de espaços destinados ao luxo, à sofisticação e à 

exclusividade, na perspectiva de que este seria um espaço para todos os segmentos da cidade: 

“Estamos fazendo questão de mostrar à população que o shopping não é de elite. Nós vamos 

ter aqui lojas que vão atender todas as classes, com produtos e preços acessíveis à população 

de nossa área de influência”.
28
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 O Mossoró West Shopping foi aberto em 06.07.2007. No total foram investidos nas obras do empreendimento 

R$ 55 milhões do Grupo 5V Brasil (empreendedor), das lojas-âncora e dos lojistas. No projeto inicial constava 

uma área construída de 40.000 m² com capacidade para 145 lojas e cinco salas de cinema. Atualmente, ocupa uma 

área de 80.000 m² com 95 lojas, sendo lojas-âncora. Posteriormente, mudaria de direção e de razão social, 

passando a se chamar Partage Shopping Mossoró, a partir de jul./2014. 

 
28

 João Graciliano, superintendente do até então Mossoró West Shopping. Jornal de Fato, em 06.07.2007. 
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Fotos 21, 22, 23 e 24: Cenas da inauguração do Mossoró West Shopping: encantamento 

  
Crédito: http://www.panoramio.com/photo/7380650 (foto 21).    

http://www.panoramio.com/photo/7380235 (foto 22) 

http://www.panoramio.com/photo/7380718 (foto 23) 

http://www.panoramio.com/photo/7380414 (foto 24) 

 

 Inicialmente, além da dificuldade para a venda dos espaços destinados às lojas, em 

função da desconfiança de alguns empresários quanto à viabilidade do empreendimento e da 

falta de maiores estímulos para deslocar seus negócios do Centro tradicional para o shopping, a 

distância de cerca de 4 km entre eles e a falta de regularidade da linha do transporte público 

para o shopping pareciam constituir as principais dificuldades para uma maior frequência ao 

novo empreendimento. Assim é que um mês depois da abertura do então Mossoró West 

Shopping, um órgão da imprensa local assim descrevia o seu incipiente movimento:  

Um grande promoção, um atrativo comercial que faça com que as pessoas 

parem para comprar. O marketing do shopping ainda não promoveu grandes 

promoções e as lojas se restringem ao que podem oferecer. {...}. Mesmo 

assim, há um intenso movimento nos finais de semana. Pessoas de várias 

partes da cidade freqüentam o West Shopping. O estacionamento lotado e as 

multidões que saltam dos ônibus na BR-304 e seguem a pé, indicam a 

potencialidade do empreendimento. Mas, economicamente, não significam 

muito, já que o lugar serve prioritariamente de ponto de encontro para 

jovens, que gastam apenas na praça de alimentação. (grifo nosso)
29
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 “West Shopping ainda não atende às expectativas esperadas.” Correio da Tarde.  06.08.2007. 
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Somente com o passar do tempo é que os espaços das lojas do maior empreendimento 

comercial de Mossoró foram, gradativamente, sendo parcialmente preenchidos.  Até mesmo as 

salas de cinema contidas no projeto inicial demoraram anos para entrar em funcionamento e, 

somente em 2012, é que passaram a exibir os lançamentos aguardados, especialmente pelo 

publico infanto-juvenil local. A questão da dificuldade de acesso ao shopping através do 

transporte publico até hoje ainda é uma questão em aberto, gerando reclamações de 

frequentadores e funcionários do mesmo. 

A área onde está localizado o atual Partage Shopping  Mossoró – após o cruzamento da 

BR-304, nas proximidades do bairro Nova Betânia -, também se tornou o novo endereço do 

campus de um estabelecimento privado de ensino superior, sendo, em seguida, local para 

empreendimentos de porte no ramo de supermercados, assim como para a instalação de 

condomínios para segmentos de faixa de renda mais elevada, como o Sun Ville (2007), Quintas 

do Lago (2008), Alphaville (2008), Campos do Conde (2010) e o West Flat Mossoró (2014). 

O empenho da Prefeitura na criação da infraestrutura proporcionada nesse novo local, o 

prolongamento da Avenida João da Escóssia, certamente partiu de um efetivo planejamento por 

parte do poder público local, calcado numa evidente intencionalidade quanto à ação 

implementada para beneficiar essa área da cidade; no entanto, esta foi justificada de forma 

simplista e despretensiosa como se fosse um “jogo” em que se fazem apostas para saber se 

haverá êxito ou não no tocante à sua viabilidade. Nesse sentido, os investimentos em obras 

estruturantes nessa área do shopping, quando do lançamento do condomínio Alphaville, eram 

assim justificados: “Apostamos nessa área e deu certo. É nosso dever dotar toda a cidade da 

infraestrutura necessária para receber esses investimentos”.
30
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 Fafá Rosado, Correio da Tarde, em 11.12.2008. 
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Foto 25: Prolongamento da Av. João da Escóssia: espaço para o capital 

 
 Crédito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1687985, em 30.12.2013. 
 

 Atualmente, graças à infraestrutura criada em seu prolongamento  para viabilizar o 

estabelecimento de importantes equipamentos urbanos, a Avenida João da Escóssia constitui 

um dos principais eixos viários de Mossoró e já se discute se a mesma se configura como  uma 

possivel nova centralidade na cidade, a partir da intensificação do comércio ao longo da 

mesma, desde o começo do Nova Betânea até as imediações do shopping. Em recente matéria 

de um órgão da imprensa local, tal aspecto era assim abordado: 

Chamar a Avenida João da Escóssia de “novo Centro” talvez seja impreciso, porque 

tal expressão traz um quê de popularidade que a via, localizada majoritariamente no 

bairro Nova Betânia (zona sul), não tem. Mas, sem dúvida, há em Mossoró um novo 

espaço comercial, mais elitizado e em franca expansão. 

Entre 2011 e 2013, as lojas não pararam de abrir. De restaurantes, passando por 

agências de viagens, lojas de móveis a clínicas médicas. As casas, antes 

predominantes, praticamente sumiram das margens da via. O futuro é promissor e, 

segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Mossoró, a avenida recebe uma 

“ajuda” da falta de estrutura do Centro.
31
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 “Novo corredor comercial”. Jornal de Fato, em 20.04.2014. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1687985
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Foto 26 : Av. João da Escóssia: comércio em crescimento 

 
Crédito: do autor. Jun./2014. 

 

A construção do shopping center local e dos demais empreendimentos na área do 

prolongamento da Avenida João da Escóssia, após a BR-304, deu lugar ao surgimento do mais 

novo bairro da cidade: o Bela Vista, reconhecido oficialmente em 2011 como o trigésimo 

bairro de Mossoró. Tal bairro, composto pela incorporação de parte do bairro Nova Betânea e 

por outra parte do bairro Dix-Sept Rosado, considerando os equipamentos situados em seus 

limites, já nasce com a estrutura adequada para tornar-se um espaço atraente para a expansão 

do capital imobiliário nessa parte da cidade. 

 

 

Foto 27: Bela Vista: área modernizada em expansão 

 
Crédito: do autor. jun./2014. 

 

Se a cidade passa a receber de forma mais intensa os empreendimentos comerciais, a 

mesma pareceu vivenciar um certo “boom” no setor da construção civil, notadamente no 

período entre 2009 e 2012,  em função dos empreendimentos imobiliários que surgiram com a 
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intensidade que a cidade nunca presenciara antes em sua trajetória, especialmente aqueles que 

mudaram a paisagem local com a acelerada verticalização que se verificou na cidade. 

             O processo de verticalização de Mossoró indica uma mudança no viver das pessoas que 

têm acesso a esse tipo de moradia e uma acentuada mudança na paisagem urbana, notadamente 

na área central e no Bairro Nova Betânia, onde, em função da infraestrutura e urbanização 

existentes – criadas pelo poder público -, concentra-se a maior parte dos novos 

empreendimentos, principalmente conjuntos residenciais voltados para a classe média alta e 

alta, definindo esse espaço como o metro quadrado mais caro da cidade. A respeito dessa 

deliberada e previsível seletividade espacial levada a cabo pelo agente público, Maricato (2001, 

p. 75) afirma: “Em geral, essa máquina administra e mantém, com padrões satisfatórios, 

apenas uma parte das cidades”.  

Fotos 28, 29, 30 e 31: Nova Betânea: paisagem imitativa das metrópoles 

  

 
Crédito:  < http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1336585> 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1489847&page=3. Acesso em: 06.03.2012. 

 

               A expansão imobiliária que ocorre em Mossoró há pelos menos uma década,  

traduzida em uma acelerada verticalização, embora se processe com mais força no Nova 

Betânea, não se restringe à essa área da cidade. Em menor escala, ela também chega a outros 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1336585
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1489847&page=3
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bairros de diferentes áreas, como o Santo Antônio (foto 32), o Alto de São Manuel (foto 33) e o 

Costa e Silva, provocando mudanças na paisagem dessas áreas e  incorporando-as parcialmente 

ao ritmo das transformações de sentido modernizante que se processam na cidade. 

 

Foto 32: Verticalização em área popular no Santo Antônio 

  
Crédito: http://www.panoramio.com/photo/13090737 
em 13.08.2008 
 

Foto 33:Verticalização crescente no Alto de São Manoel 

 
Crédito: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=914574>. 
 Acesso em 17.07.2009. 
 

  Essa verticalização que se processa em Mossoró ainda atinge de forma limitada o seu 

Centro tradicional, local de sua origem, cuja paisagem apresenta poucas mudanças nesse 

sentido, considerando a última década em que essa realidade manifestou-se de forma mais 

intensa em outras partes da cidade. Em uma passagem pelo Centro observa-se que a altura da 

maioria dos prédios não vai além dos cinco andares, somente ocorrendo transformação 

http://www.panoramio.com/photo/13090737
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=914574
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verticalizante além desse patamar já nos limites de vizinhança com outros bairros, onde então 

se percebe uma renovação da paisagem urbana de cunho modernizante. 

 

Esse período em que a verticalização atribui à cidade a conotação de progresso e, 

certamente, contribui para conferir à mesma o status de moderna foi também noticiado pelos 

jornais locais. Um deles noticiava esse movimento  ressaltando, sobretudo, a expansão do setor 

imobiliário  numa proporção superior à média verificada no país. Também explicava as razões 

para o crescimento e aceitação pelo mercado consumidor local e expunha as perspectivas que 

se delineavam para o referido setor: 

Nos últimos dez anos a expansão do mercado imobiliário de Mossoró, 

especificamente o vertical, cresceu incríveis 450% aproximadamente contra 

43,2% da média nacional. Mesmo assim, a cidade ainda possui grande 

potencial de mercado para os próximos dez anos […]. 

Mas o que faz os números de Mossoró crescerem em proporções tão grandes? 

Weber Siqueira, presidente do Sinduscon, acredita que a expansão desse tipo 

de construção está ligada a diversos fatores: Primeiro, a demanda reprimida 

por moradia em todas as classes sociais por falta de políticas públicas 

governamentais que incentivassem a produção de moradias. Segundo a visão 

estratégica de médio e longo prazo das construtoras locais que apostaram 

nessa demanda reprimida, financiando e construindo moradias para a classe 

média. Terceiro, segundo Weber, houve uma mudança conceitual da nova 

moradia com segurança, conforto, praticidade, economia, e principalmente 

com infra-estrutura básica próximo.
32

  

               Além dos condomínios verticais que já despontavam timidamente na paisagem local, 

desde o inicío do presente século, surgiu uma outra tendência do mercado imobiliário local: 

empreendimentos com oferta de condomínios horizontais em áreas mais afastadas do centro e 

também nos arredores da cidade, com forte apelo ao conforto, comodidade, natureza, clima 

mais ameno, etc. e com grande aceitação do mercado consumidor, a julgar pela crescente 

procura e realização de contratos para esse tipo de imóvel. 

 O marco inicial dessa realidade ocorre em 2008, quando alguns empreendimentos 

imobiliários são ofertados aos segmentos de maior poder aquisitivo, decerto na esteira do 

sucesso alcançado pela marca “Alphaville Urbanismo”, que marcaria sua presença na cidade 

com a venda de lotes de sua primeira etapa em tempo recorde de cinco horas em um 

investimento da ordem de R$ 26 milhões. Depreende-se que esses condomínios parecem 

sinalizar para a construção de novas territorialidades urbanas, passando a serem produtores de 

externalidades positivas para a ação do capital, uma vez que criam as condições favoráveis para 

a sua reprodução. 

                                                           
32

 “Verticalização cresce acima da média.” Jornal de Fato, em 24.07.2011. 
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     Além dos grandes investimentos empresariais que ocorrem em Mossoró nos diversos 

setores de sua economia, no período aqui enfocado, convém destacar também a participação de 

outros segmentos no processo de modernização do espaço local, que não ficam indiferentes à 

cidade que se moderniza e se inserem nesse contexto de transformações ao promoverem 

reformas em prédios e fachadas de clínicas, concessionárias de automóveis, centros 

empresariais e espaços de gastronomia e lazer, entre outros. 

Em sintonia com as transformações de renovação urbana levadas a cabo pelo setor 

privado, também o poder público passou a imprimir sua marca nesse processo espacial, nesse 

período, quando algumas obras de relevância passaram a compor a paisagem da cidade e 

sinalizaram para a emergência da uma nova realidade a se instalar em alguns domínios da vida 

urbana local. 

Entre os projetos executados pelo poder público - em parcerias ou não com outras 

empresas -, a partir de fins dos anos 1990, destacam-se, pela importância que passaram a 

representar para a cidade, as seguintes realizações: transformação da antiga estação ferroviária 

em um novo espaço requalificado – a Estação das Artes (1998); a construção do Teatro 

Municipal (2004)
33

; a urbanização da Avenida Rio Branco, com a construção de um complexo 

de praças - o Parque da Criança
34

, a Praça de eventos, a Praça da Convivência
35

 e a Praça dos 

esportes
36

 - e mais o Memorial da Resistência (2008).  

 

 

 

 

 

                                                           
33

 O Teatro Municipal Dix-Huit Rosado custou R$ 6 milhões à Prefeitura em parceria com a Petrobrás, numa área 

construída de 2.570 m², com capacidade para 740 lugares.  

34
 O Parque da Criança valoriza o imaginário infantil, com castelo de Cinderela, navio do capitão gancho, casa da 

árvore de Peter Pan, cãs de Branca de Neve e dos sete anões, casa dos Flinstones, casa de João e Maria, brinquedos 

e e outros equipamentos,  a um custo de R$ 2.520.000. Apesar de espaço público, o acesso das crianças à Praça 

ocorre mediante o pagamento de taxa (a título de manutenção do espaço) conforme o uso dos brinquedos. 

 
35

 A Praça de Convivência ocupa uma área de 7.000 m² a um custo de R$ 1.399.000, constitue-se como um espaço 

gastronômico com 22 ambientes: restaurantes, choperias, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, cafés, e um local para 

apresentações musicais. 

 
36

 A Praça dos esportes é um conjunto composto por quadras de voleibol, futsal, baskete e tênis, arquibancadas, 

almbrados, refletores, estacionamento e ciclovia que ocupam uma área de 7.800 m² a um custo de R$ 1.249.000. 
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Fotos 34, 35, 36, 37, 38 e 39: Investimentos públicos na Av. Rio Branco 

  

  

  
Crédito: foto/divulgação (Prefeitura Municipal de Mossoró). 

 

A princípio, esse processo de requalificação, que resultou na criação da Estação das 

Artes, pode ser definido como um primeiro passo, por parte da Municipalidade, no sentido de 

transformar a área em que esse espaço está situado num grande “corredor cultural”, no qual a 

cultura local poderia fazer  suas manifestações. O projeto garantia a preservação arquitetônica 

do prédio e teve a Petrobrás como parceira, tendo esta sido contemplada com um espaço para a 

instalação do Museu do Petróleo, que mostra toda a trajetória do “ouro negro” no estado. Em 

sua estrutura, a Estação das Artes conta ainda com auditório, biblioteca (com acervo somente 

de autores potiguares), galeria de artes e uma praça para grandes espetáculos, que reúne 

numeroso público, especialmente durante o “Mossoró Cidade Junina”, mas que também serve 

de palco para outras festas e eventos. 

A Avenida Rio Branco teve sua reforma concluída e inaugurada em 2008, ao custo total 

de R$ 10 milhões. A posição geográfica da mesma é apontada como principal razão para sua 
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reforma e valorização: “É uma avenida que liga a cidade de norte a sul, e vislumbramos um grande 

eixo importante dessa avenida ser o cartão de apresentação de Mossoró”.
37

   

As obras realizadas no núcleo central da Avenida Rio Branco, contudo, revelaria os 

seus flagrantes contrastes em função das mudanças processadas apenas no pequeno trecho de 

sua extensão que interessava ao poder público (foto 40), em detrimento de outros  trechos, 

localizados em outros bairros, cuja paisagem continuou sem mudanças (foto 41), conforme 

matéria apresentada em um dos jornais da cidade:  

No outro extremo da Avenida, na BR – 304, sentido de quem vem de Tibau, a 

urbanização valorizou a área. Aliás, era justamente essa a pretensão da 

Prefeitura, [...]. Os contrastes econômicos são bem visíveis. Na zona norte, 

poucos estabelecimentos comerciais, mas há indícios de construções, o que 

representa a concretização do que foi planejado. Na ala sul, aspectos de 

periferia, cujo cenário será transformado no futuro. No meio das zonas, a 

mudança total: Parque da Criança, Praça de Eventos, Estação das Artes, 

Teatro Municipal, Memorial da Resistência, Praça da Convivência e a Praça 

dos Eportes.
38

   

 

 

Foto 40: Av. Rio Branco no Centro                   Foto 41: Av. Rio Branco no bairro Belo Horizonte 

 
FONTE: http://www.skyscrapercity.com/show         Crédito: do autor. Jun./2014  

thread.php?t=947842. Acesso em 31.08.2009. 

 

Com as reformas processadas, a Avenida Rio Branco transformou-se em um espaço 

requalificado para constituir-se em cenário do chamado “corredor cultural e de lazer” da 

cidade, que compreende, ao longo de sua extensão, toda uma estrutura destinada ao lazer e à 

                                                           
37

 Yure Tasso Duarte queiroz Pinto, gerente executivo de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Mossoró. 

Jornal de Fato, 02.06.2008. 

 
38

 “A Avenida Rio Branco e seus contrastes”.  Jornal de Fato, 02.06.2008. 
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cultura (mapa 03): “O Corredor Cultural se configura como um patrimônio dos mossoroenses, 

uma vitrine que expõe a riqueza e a diversidade dos artistas de nossa terra”.
39

 

 Esse processo de requalificação da Avenida Rio Branco, dotando esse espaço de novas 

formas e conteúdos destinados a segmentos sociais específicos, pode ser interpretado conforme 

o pensamento de SERPA (2007, p.21): 

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

os „motores‟ de complexas transformações urbanas, modificando áreas 

industriais, residenciais e comerciais decadentes, recuperando e 

„integrando‟ waterfronts, desenvolvendo novas atividades de comércio e 

de lazer „festivo‟. 

MAPA 3: Corredor Cultural e de Lazer de Mossoró-RN. 

 

A Prefeitura local tem como uma das suas prioridades a criação de obras estruturantes 

para atrair e viabilizar a entrada e o funcionamento das empresas. Uma das obras mais 

aguardadas até o momento é a do Complexo Viário da Abolição, o qual compreende um projeto 

de modernização da malha viária que corta a cidade desde as suas entradas  e que contribuirá 

                                                           
39 Cláudia Regina Freire, então prefeita de Mossoró.  Guia Acontece Mossoró/abril de 2013. 

 



75 
 

 
 

para a melhoria do trânsito em torno da BR-304, numa adequação à nova realidade do tráfego 

nessa área. O referido projeto é uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

do governo federal, com orçamento de R$ 72,2 milhões e prevê a duplicação da BR-304 da 

entrada de Mossoró até o Conjunto Redenção, cortando avenidas e rótulas viárias com 

viadutos. Compreende uma extensão de 17 km no perímetro urbano de Mossoró e envolve a 

construção de cinco viadutos, uma ponte, vias marginais, ciclovias e a duplicação da rodovia 

em toda a área de Mossoró. Segundo a prefeita da cidade, “vai preparar Mossoró para uma 

nova fase de desenvolvimento e modernização de sua infraestrutura”.
40

 

Fotos 42, 43, 44 e 45: Maketes e  obras do Complexo Viário em funcionamento 

 

     
Credito: http://www.panoramio.com/photo/98787062. Acesso em 04.11.2013. 

 

     Após a definição desse quadro parcial das transformações espaciais em Mossoró, em que 

se instalam na cidade alguns vetores da modernidade urbana levadas a termo pelos setores 

privado e público, cabe conhecer mais sobre esses agentes que trabalham com mais afinco 

                                                           
40

 Fafá Rosado, prefeita de Mossoró, site da Prefeitura Municipal de Mossoró. Nov/2008). Obra ainda não 

totalmente concluída até esse momento, após sucessivos adiamentos de sua entrega. 

 

http://www.panoramio.com/photo/98787062
http://blogdobg.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Complexo.jpg
http://www.panoramio.com/photo/1853976
http://blogdobg.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Complexo.jpg
http://www.panoramio.com/photo/1853976
http://blogdobg.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Complexo.jpg
http://www.panoramio.com/photo/1853976
http://blogdobg.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Complexo.jpg
http://www.panoramio.com/photo/1853976
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pelas aludidas transformações e saber sobre os interesses que permeiam as suas relações com a 

cidade mutante.  

2.2 Os agentes da transformação e as tiranias da verticalização 

 

Foto 46: Dominação e onipresença a se perpetuar
41

 

 
Crédito: site da Prefeitura Municipal de Mossoró. 

 

 A dominação e a onipresença, buscando se perpetuar  mesmo  em meio a um quadro de 

transformações do espaço e da vida, parecem encontrar eco no “silêncio interessado”, que a  

alguns tanto incomoda e a outros, fascina e aprisiona: 

 

Queda-se no espaço sem talvez mesmo demandar uma deferência. De outra 

parte, esse silêncio detém um discurso pleno de idiossincrasias, inerentes a 

uma classe social e comprometidas com a reprodução do status quo. O 

silêncio da estátua, tão cantado pelos poetas em todas as épocas, aqui não 

serve, nem que se queira, para decalcar uma metáfora circundadora do 

indiferente contemplador do destino, das coisas que passam (e só ela 

quedando-se impermanente). Aqui o silêncio é interessado, pois a estátua 

vibra em sua aura como um grande reservatório de figuras pertencentes à 

                                                           
41

 Homenagem a Jerônimo Dix-sept Rosado Maia, ex-prefeito de Mossoró (1948) e ex-governador do Estado do 

Rio Grande do Norte, no começo dos anos 1950. É o maior monumento da cidade e está localizado na Praça 

Vigário Antônio Joaquim, em frente à matriz de Santa Luzia, local-berço do surgimento da cidade e espaço por 

onde passam milhares de pessoas todos os dias. Já o busto do Vigário Antônio Joaquim encontra-se na Praça Dix-

Sept Rosado, de menor visibilidade, na avenida de mesmo nome. 
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paisagem  mental da cidade, propondo didascálias, uma moral, dizendo da 

superioridade de uns sobre os outros.
42

  

 Se como diz o poeta Ferreira Gular, “o novo é para nós, contraditoriamente, a 

liberdade e a submissão”, então compreendemos melhor a realidade de determinados contextos 

e a simbologia que estes expressam no acolhimento do novo/moderno, sem abrir mão do culto 

ao passado,  o qual interessa e orienta as ações e os comportamentos do presente que alguns 

não querem ver escapar.  

Ao se olhar o monumento acima, bem que poderíamos lembrar-nos das palavras de 

Lefebvre (1991), sobre o urbano e as possibilidades abertas para uma vida renovada, 

verdadeiramente como “obra dos citadinos” a se livrar das apropriações e dominações que 

partem de cima e tornam o espaço das cidades desigual e contraditório, como se observa na 

contemporaneidade dominada pelas incoerências e desacertos causados pelas imposições da 

modernidade capitalista: 

Essa vida urbana tenta voltar as mensagens contra elas mesmas, as ordens, as 

coações vindas do alto. Tenta apropriar-se do tempo e do espaço frustrando as 

dominações, desviando-se de seus objetivos, usando de astúcias. Ela intervém 

também, mais ou menos, ao nível da cidade e do modo de habitar. O urbano é 

assim, mais ou menos, a obra dos citadinos em lugar de se impor a eles como 

um sistema: como um livro já acabado (LEFEVBRE, 1991, p. 66). 

Na secção anterior, procuramos demonstrar quais foram as transformações de sentido 

modernizantes processadas até o momento na cidade de Mossoró e como isso contribuiu 

significativamente para a alteração na paisagem local, onde aconteceram essas realizações. 

Resta-nos saber mais sobre os interesses e as ações dos agentes espaciais responsáveis diretos 

pela construção do moderno que se instala na cidade. Para Harvey, na sociedade capitalista, 

quase sempre as práticas espaciais têm um claro conteúdo de classe que mantem a hegemonia 

no contexto das relações sociais: 

Em uma sociedade vinculada por classes, como a sociedade capitalista, essas 

práticas espaciais adquirem um conteúdo de classe definido, o que não quer 

dizer que todas as práticas espaciais possam ser assim interpretadas. [...]. Mas, 

sob o capitalismo, o amplo leque das práticas de classe, em associação com a 

circulação do capital, a reprodução da força de trabalho e das relações de 

classe, e a necessidade de controlar a força de trabalho permanecem 

hegemônicos (HARVEY, 2005, p. 169-0). 

                                                           
42  DANTAS, Márcio de Lima. Caligrafias do imaginário de Mossoró. In: Substantivoplural.com.br/wp-

content/uploads/2011/08/caligrafias-do-imaginário-de-mossoro.pdf. p. 13) 
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A opção em abrir um espaço para fazer referência aos agentes da transformação em 

Mossoró objetiva ter uma maior clareza sobre os mesmos e como eles pensam a cidade a partir 

de suas ações. Estaremos, assim, contrapondo-nos à ideia de que a identificação das forças 

econômicas e políticas que transformam a cidade, em geral, parecem não ter tanta importância, 

como destaca Ribeiro (2006, p. 21): 

A pouca relevância atribuída, em geral, à identificação das forças econômicas 

e políticas que privatizam os espaços públicos e os fluxos urbanos, como 

conseqüência da omissão do Estado, mas, também, de compromissos 

assumidos, por sucessivos governos, com a garantia técnica e financeira da 

acumulação capitalista extrovertida. 

 O fato é que percebemos, por parte da Prefeitura local, a preocupação em preparar a 

cidade para atrair grandes investimentos privados. A parceria que o Município mantém com as 

novas empresas que chegam à cidade, favorecendo a instalação das mesmas com a doação de 

terrenos e a criação de infraestrutura para viabilizar o funcionamento dessas empresas, é 

defendida pelo poder público local em nome dos “interesses da cidade”. 

 Quando da negociação para a instalação do primeiro shopping Center na cidade, é 

interessante atentar para o discurso que fazem o grupo empresarial e o poder público, tendo em 

vista a demonstração dos interesses na realização de empreendimentos como esse que, quase 

sempre, colocam à cidade à mercê dos desejos e intenções do capital em sintonia com a 

realidade comandada pela economia globalizada. No caso local, vale destacar a rapidez com 

que a municipalidade atendeu as solicitações feitas pelos empreendedores. A participação do 

agente público seria assim esclarecida pelo gerente executivo da Prefeitura: “O Município doou 

o terreno e está possibilitando infraestrutura, como acesso e água para viabilizar as 

atividades”. Segundo o mesmo, “a doação de terrenos não se constitui em prejuízos para a 

municipalidade. Pelo contrário. Somente com a construção do West Shopping, a arrecadação 

do ISS vai ultrapassar, e muito, o valor do terreno”.
43

   

A respeito da inserção do empreendimento na vida econômica de Mossoró, assim se 

pronunciava o representante do grupo empreendedor da instalação do shopping center, nessa 

época: “Queremos entrar na vida de Mossoró. Esse é o primeiro investimento que fazemos na 

cidade. Em Fortaleza temos vários, dentre eles um muito visado é a construção do Shopping 

                                                           
43

 Jornal de Fato, em 18.09.2006.  
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Iguatemi.”
44

 Por sua vez, o poder público local expressava o seguinte pensamento acerca do 

referido empreendimento: “Nossa pretensão é que tudo ocorra o mais rápido possível. A 

construção de um shopping significa geração de empregos e crescimento urbano de Mossoró, 

que se tornará uma cidade pólo. Tenho certeza que a Câmara aprovará logo.”
45

  

 O exemplo elucidativo da negociação e implementação para a instalação do shopping 

em Mossoró é uma situação comum no espaço das cidades contemporâneas. Essa realidade é 

assim vista por Sanches (2009, p. 174): “De fato, os governos municipais estão cada vez mais 

preocupados em transformar a cidade em imagem publicitária, e, com tal objetivo, seus 

governantes assemelham-se à figura do caixeiro-viajante, abrindo catálogos de venda de seu 

produto-cidade”. 

As parcerias entre o público-privado, que estão na ordem do dia da economia 

globalizada, parecem confirmar a idéia de que a modernidade tem pressa e também um preço 

elevado, ou seja, os objetos modernos são caros. O poder público, então, estabelece prioridades 

em favor de alguns atores em detrimento dos demais, contribuindo para a definição de um 

quadro em que se percebe a produção limitada da racionalidade, associada a uma maior 

produção de escassez, como lembra Milton Santos (1996). Um trecho de uma matéria da 

imprensa local diz bem dessa realidade em relação a Mossoró: 

Ao mesmo tempo em que grandes conglomerados nacionais se preparam para 

aportar no município, investidores locais também apostam no mercado local. 

O empresário Francisco de Assis neves (Assis da Usibrás) também em reunião 

com a prefeita Fafá Rosado anunciou, há alguns dias, que irá construir um 

condomínio residencial composto por 1600 apartamentos. O investimento será 

de R$ 100 milhões. Assim, em Mossoró, o poder público investe na infra-

estrutura da cidade. E os investimentos privados vão se multiplicando.
46

 

Tomando o exemplo do shopping Center, a partir de sua instalação em Mossoró, 

podemos refletir sobre o espaço da modernização contemporânea sob o domínio das grandes 

empresas em detrimento das empresas menores e do conjunto da população. Tal processo é 

assim visto por Santos (1994, p. 104): 
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 Paulo Vacis, empresário italiano, gerente da empreendedora responsável pela obra. “Assinado protocolo para a 

construção de shopping Center”.  Jornal de Fato.  2004. 
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Rosalba Ciarlini, então prefeita de Mossoró. “Assinado protocolo para a construção de shopping center”.  Jornal 

de Fato.  2004. 

 
46 “Cidade registra maior boom desenvolvimentista”. Correio da Tarde, em 21.08.2007. 
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Legitimada pela ideologia do crescimento, a prática da modernização cria, no 

território como um todo, em particular nas cidades, os equipamentos, mas 

também as normas indispensáveis à operação racional vitoriosa das grandes 

firmas, em detrimento das empresas menores e da população como um todo.  

Em momento posterior, quando da inauguração do chamado corredor cultural da 

Avenida Rio Branco, a importância do referido empreendimento era justificada pelos 

representantes do poder público tendo em vista as possibilidades para o desenvolvimento do 

turismo, a melhoria da qualidade de vida e a valorização imobiliária da área:  

A obra consolida o corredor cultural e abre as portas de Mossoró para o 

turismo.
47

  

Estas obras transformaram a paisagem de uma das avenidas mais 

movimentadas da cidade. Isto vai contribuir para melhorar, significativamente 

a qualidade de vida da população. Quem não se sente bem morando num 

ambiente agradável, urbanizado? Essa urbanização agregou valor aos imóveis 

localizados nessa área da cidade.
48

  

Os investimentos pensados para a referida Avenida visavam, além da efetivação do 

corredor cultural, a uma transformação relacionada a projetos imobiliários. Nesse caso, 

objetivos privados eram justificados como “interesses da cidade” (públicos). O gerente de 

infra-estrutura da Prefeitura assim se referia a respeito do assunto: ”Isso se chama 

planejamento urbano, de dotar a cidade de oportunidades de comércio, cultura, esporte e 

lazer. Os resultados já começam a surgir, e o setor imobiliário já pesquisa áreas à construção 

de condomínios.”
49

 

A valorização e/ou especulação imobiliária se fazia então presente de forma crescente 

como expressão de um processo em que a terra urbana era vista como uma mercadoria que se 

valorizava em função da ênfase em seu valor de troca. Assim, os preços dos terrenos na cidade 

passaram a apresentar variação surpreendente após o anúncio da construção do Mossoró West 

Shopping, despertando, em alguns empresários da cidade, a necessidade da venda de lotes 

residenciais na área em torno do referido empreendimento. Um desses empresários assim se 

referia à venda de terrenos nesse período: 
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 Fafá Rosado, prefeita de Mossoró. Tribuna do Norte, em 25.05.2008. 
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 Vilma de Faria, governadora do estado do Rio Grande do Norte. Tribuna do Norte, em 25.05.2008. 
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 “Avenida Rio Branco e seus contrastes”.  Jornal de Fato, em 02.06.2008. 
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A expectativa é de que daqui para a frente os imóveis possam ficar ainda mais 

valorizados, principalmente quando abrirem o shopping.
50

 

A intenção é oferecer áreas exclusivamente residenciais, com padrão classe A 

e modelo a gosto do proprietário. A maioria dos interessados é de Mossoró, 

alguns são de fora que terão loja no shopping, como também professores da 

universidade. Mas nada concreto enquanto não começarmos a vender.
51

  

 

 Com a construção do Mossoró West Shopping em local até então praticamente 

desabitado, os terrenos e imovéis próximos apresentaram alta valorização e constribuiram para 

a dinamização da área em seu entorno: 

Além de valorizar o entorno, fez com que outros empresários fossem 

estimulados e percebessem a oportunidade de trazer o crescimento para a 

região.
52

 

A respeito de casos como esse, desencadeados pela construção de um empreendimento 

da expressão de um shopping, a provocar processos especulativos que transformam a cidade em 

mercadoria com valores diferenciados em relação aos seus espaços, Santos (1994, p. 96) 

afirma: 

A especulação imobiliária deriva, em última análise, da conjugação de dois 

movimentos convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural e 

a disputa entre atividades ou pessoas por dada localização. A especulação se 

alimenta dessa dinâmica, que inclui expectativas. Criam-se sítios sociais uma 

vez que o funcionamento da sociedade urbana transforma seletivamente os 

lugares, afeiçoando-os às suas exigências funcionais. É assim que certos 

pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias mais atrativas e, também, 

umas e outras mais valorizadas. [...]. O planejamento urbano acrescenta um 

elemento de organização ao mecanismo de mercado. O marketing urbano (das 

construções e dos terrenos) gera expectativas que influem nos preços.  

As transformações  processadas na cidade como expressão das ações hegemônicas do 

capital e com priorização dos espaços mais atraentes para sua reprodução ampliada, encontram 

também nos setores dirigentes da cidade o apoio necessário e fundamental para a viabilização 

dos processos que (re)definem e promovem o espaço local à condição de “cidade econômica”, 

em detrimento da “cidade social” (SANTOS, 1994, p. 96): 
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 Adrialison Gurgel, corrector imobiliário.“Preços de imóveis crescem em média 600%”.  Jornal de Fato. 

30.12.2006. 
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Kerginaldo Filho, empresário. “Diferença entre preços de terrenos em Mossoró apresenta variação de 

3.000%”. O Mossoroense. 16.01.06. 
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 Ferdinando Genduso, superintendente do Mossoró West Shopping, site do Mossoró West Shopping, em 

09.04.2014. 
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Assim, um primeiro momento do processo especulativo vem com a extensão da 

cidade e a implantação diferencial dos serviços coletivos. O capitalismo monopolista 

agrava a diferenciação quanto à dotação de recursos, uma vez que parcelas cada vez 

maiores da receita pública se dirigem à cidade econômica em detrimento da cidade 

social.  

 Se a prioridade das forças dominantes recai em favor da „cidade econômica‟, conforme 

visto por Milton Santos, como imaginar que a cidade possa estar além desses  favorecimentos e 

legitimidades? Recorremos a Lefebvre (1991) para a compreensão da cidade como espaço dos 

seus „usuários‟ e de seu valor de uso em primeiro plano e da própria sociedade urbana a 

encontrar suas definições a partir da mudança da prática social. Nessa direção, Harvey (2011, p. 

157) aponta: “O significado mais profundo que as pessoas atribuem a uma relação com a 

terra, lugar, casa e práticas da habitação está perpetuamente em desacordo com os 

comercialismos crassos dos mercados de terras e propriedades”. 

2.3 Entre sonhos e promessas na produção da cidade real/ irreal 

 

      O intuito dessa seção é situar as relações da política no contexto espacial de Mossoró. 

Pelo visto até aqui, ficou claro como o poder público tem uma participação importante na 

elaboração e desenvolvimento dos enredos do moderno, seja em parceria com o privado, seja 

atuando sozinho. Diante disso, não podemos prescindir de conhecer os conteúdos e as formas 

que fazem do setor público um destacado agente na propagação da renovação espacial atual. 

     A compreensão das relações da política com o espaço contemporâneo conta com a 

contribuição de vários autores e assume patamar de certa magnitude em nossa proposta de 

estudo, notadamente pela forma como o grupo político dominante local constrói a imagem da 

cidade e de si mesmo, dadas as condições para sua reprodução através da elaboração de  

estratégias de poder, e de como sua prática política influencia na organização espacial da 

cidade. 

     Buscamos, principalmente nas proposições de autores como Milton Santos, David 

Harvey e Zygmunt Bauman, a compreensão dessa relação entre política e espaço; Nesse 

sentido, consideramos que “há relações reais com conteúdo real – econômico, político e 

cultural – entre qualquer local e o mundo mais amplo em que esse local se situa” (MASSEY, 

2000, p. 184). E, como afirma Santos (2008c, p. 35), “A vida não é um produto da Técnica, 

mas da Política, a ação que dá sentido à materialidade”. 
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     Sobre as relações de poder no contexto do mundo globalizado, Bauman (2001, p. 18) 

expõe: “em termos práticos, o poder se tornou verdadeiramente „extraterritorial, não mais 

limitado, nem mesmo desacelerado, pela resistência do espaço.” Assim, como os lugares 

repercutem essa questão? Conforme Santos (1996, p. 272), “a ordem global busca impor, a 

todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares respondem ao Mundo segundo os 

diversos modos de sua própria racionalidade.” Nesse caso, como Mossoró responderia â 

imposição da racionalidade da ordem global no plano local, conforme as tramas e articulações 

que se desenvolvem nos seus enredos em busca da modernidade prometida/desejada?  

     Talvez uma das possíveis respostas esteja na própria forma como a questão da política, 

em sua relação com o mercado e as organizações de forte perfil político, assume posição central 

nos rumos atuais. Como diz Santos (2008b, p. 33), “a dimensão mundial é o mercado. A 

dimensão mundial são as organizações ditas mundiais: instituições supranacionais, 

organizações internacionais, universidades mundiais, igrejas dissolventes, o mundo como 

fábrica de engano”. 

 Harvey (2005, p. 171), por sua vez, discute sobre a questão da „governança urbana‟, 

apontando ter a mesma  uma conotação mais ampla e significativa que  „governo urbano‟. Esse 

último, segundo o autor, teria um poder mais limitado, uma vez que, “o poder real de 

organização da vida urbana está em outra parte, ou, pelo menos, numa coalizão de forças mais 

ampla, em que o governo e a administração urbana desempenham apenas papel facilitador e 

coordenador”.  

Em relação à força do mercado no contexto atual, tal constatação pode ser percebida até 

mesmo através dos discursos de dirigentes da política local no apoio e reconhecimento da 

importância dos empreendimentos privados para a melhoria da vida da cidade e de seus 

moradores: 

Apoiamos a vinda de empresas de fora, como o grupo Accor/Ibis, e também 

incentivamos empresas locais, abrindo excelentes perspectivas para o 

mercado, além da geração de milhares de vagas de trabalho na cidade. E isso é 

muito bom para melhorar a vida das pessoas.
53

 

Não obstante o poder das forças mobilizadoras do mercado em sua atuação no espaço, 

resta-nos ainda constatar que o poder político tem seu papel no lugar, pois é aí que parte 
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 Fafá Rosado, prefeita de Mossoró. Site da Prefeitura Municipal de Mossoró, em 09.11.2012. 
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expressiva de sua ação é exercida nos tempos atuais, como diz Santos (1994). Em lugares como 

Mossoró, tal afirmação parece encontrar sentido se considerarmos a atuação das forças da 

política local e a expressividade que essa dimensão historicamente representou no contexto da 

cidade.  

Em relação à Mossoró, pode-se compreender o significado da dimensão política no 

contexto local a partir da estratégia desenvolvida de levar o poder público a promover ações 

como ativo empreendedor e parceiro de mercado atuante na reestruturação do seu espaço 

urbano. Como decorrência desse processo, os primeiros indícios dessa estratégia exitosa se 

revelaria com a eleição da ex-prefeita Rosalba Ciarlini para o senado na eleição de 2006, fato 

que representaria o início da ampliação dos limites do grupo político dominante local. Assim, 

uma matéria na imprensa desse período diz bem desse novo momento vivido por setores da 

política do Município e das possibilidades postas para Mossoró a partir dessa nova realidade: 

É preciso entender esse novo momento como de larga importância para 

Mossoró. A cidade deixará de ser coadjuvante. Se livrará das esmolas do 

governo estadual, para ter direito a uma fatia dos investimentos públicos. Até 

aqui, a terra mossoroense engrenou um processo de desenvolvimento mais por 

suas riquezas naturais do que propriamente pela vontade política dos que 

passaram pelo Palácio Potengi. É possível elencar obras estruturantes que 

surgiram, principalmente, a partir da terceira administração de Rosalba 

Ciarlini, sem qualquer apoio efetivo do Governo do Estado. [...]. Agora, será 

diferente. O futuro governo que se instalará a partir de 2007, terá que olhar 

para Mossoró respeitando a sua importância como pólo de desenvolvimento 

regional e, também a sua força no cenário político estadual. Finalmente, vai 

acabar a distância, o menosprezo, que divide Mossoró de Natal, que no É 

passado não muito distante deu vida à frase discriminatória de que „não existe 

vida inteligente depois da reta Tabajara‟.
54

 

Posteriormente, em 2010, a ex-prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini seria eleita 

governadora do Rio Grande do Norte,  repetindo o sucesso eleitoral obtido anteriormente com a 

eleição para o senado da República. Quando então candidata à governadora, ela usaria 

largamente, como propaganda de campanha,  a sua atuação à frente da Prefeitura de Mossoró 

nos três mandatos exercidos até então, destacando, sobretudo, as realizações de sentido 

modernizador implementadas pela mesma nesses períodos. Entre essas, destacam-se  tanto as 

obras estruturantes como os eventos culturais traduzidos pelas imagens dos grandes espetáculos 

criados nos espaços públicos da cidade. 
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 “O futuro partirá de Mossoró”.  Jornal de Fato, em 29.10.2006.  
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As realizações feitas até o presente no espaço de Mossoró, com a inserção de ícones 

modernos nos diversos setores da vida urbana local, é um fato amplamente enaltecido, 

principalmente pelos segmentos diretamente beneficiados com sua repercussão, e bem 

explorado do ponto de vista da propaganda oficial, como podemos ver através de placas e 

outdoors colocados em pontos estratégicos da cidade, mostrando ora o “eu adoro Mossoró”
55

, 

ora o “esse é o jeito certo”
56

 de governar/fazer, evidenciando que aqueles que estão à frente do 

poder executivo utilizam artifícios de promoções pessoais para obter proveito das 

transformações processadas, apropriando-se da condição de carro-chefe da modernidade local. 

 

Fotos 47 e 48: Propaganda nas ruas de Mossoró: publicização, euforia e engajamento 

 
Crédito: do autor. Dez./2014.                                Crédito: do autor. Jun./2010. 

 

 Cabe também ressaltar a existência de projetos que até o presente ainda não saíram do 

papel, apesar da propaganda oficial nesse sentido assinalar para a instalação desses 

equipamentos urbanos, principamente em épocas de disputas eleitorais, como a que se deu 

recentemente. Entre esses projetos que não aconteceram de fato, pois sequer suas obras tiveram 

início, dois deles merecem destaque pela importância que representam para uma cidade que se 

pretende moderna: o Parque da Cidade e a construção e/ou reforma do estádio de futebol local, 

embora também se ressalte a questão do aeroporto da cidade, que atualmente se encontra 

fechado para voos comerciais regulares.  

 A ideia de um parque público para Mossoró surgiu como necessidade a ser 

preenchida, no contexto das transformações que aí ocorriam, de mais um equipamento a se 

juntar aos demais já consolidados em sua paisagem urbana. Dessa vez, tal intento não partia de 

nenhuma pesquisa ou sondagem junto à população local, simplesmente apareceria como algo a 
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 Slogan da administração da então prefeita Rosalba Ciarlini (1997-2004). 
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 Slogan do segundo mandato da gestão da prefeita Fafá Rosado (2005-2012). 
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ser construído para se incorporar ao patrimônio „natural‟  das grandes realizações de uma 

cidade em crescimento que, aparentemente, preza pela qualidade de vida de seus moradores. 

Ele seria, sobretudo,  uma ideia que remeteria a um projeto e a uma vontade política: 

Antes mesmo de se tornar esse espaço de lazer caro aos urbanitas ávidos de 

natureza, o parque é uma ideia, um consenso, uma utopia, um 

desejo...Concebido como equipamento urbano e recreativo, o parque público 

está ligado, sobretudo, a uma vontade política. A história de um parque 

começa sempre com uma comanda política, mas o caminho é longo até que ele 

possa deixar traços na paisagem urbana (SERPA, 2007, p. 70). 

  Contudo, até o presente momento, o projeto de um parque público para a cidade de 

Mossoró teve seu único capítulo em exibição suspenso logo após a solenidade de assinatura da 

ordem de serviço dessa obra (foto 49). Conforme o projeto técnico, o Parque da Cidade seria 

um complexo turístico, com áreas de lazer, quadras esportivas, quiosques de alimentação, 

ciclovia, trilhas para caminhada, painéis artísticos, lago artificial e estacionamento para 100 

veículos. O local escolhido foi um terreno do governo do estado na Avenida Lauro Monte, ao 

lado do Hotel Thermas, com obra orçada em cerca de R$ 18 milhões e com prazo de término 

para conclusão da obra para o segundo semestre de 2012. Na ocasião da cerimônia de seu 

lançamento essa obra seria assim justificada: “Este espaço surge como uma necessidade de 

Mossoró pelo seu grande crescimento.
57

 

 

Foto 49: Assinatura das obras                           Foto 50: Parque da Cidade: ficção 

 
Crédito:< http://defato.com/blog/cesar-santos/2012/08/31/>. 
Acesso em 16.03.2010. (foto 49) 

Crédito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1097283>.  
 Acesso em 28.03.2010. (foto 50) 

 No conjunto das transformações em Mossoró chama a atenção de todos as precárias 

condições do único estádio de futebol da cidade. Localizado na Avenida João da Escóssia, no 
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 Vilma de Faria, governadora do estado, em 16.03.2010. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1097283
http://defato.com/blog/cesar-santos/files/2012/08/Parque-da-cidade.jpg
http://defato.com/blog/cesar-santos/files/2012/08/Parque-da-cidade.jpg
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bairrro Nova Betânea, o estádio, gradativamente, passou a apresentar problemas estruturais, 

tendo em vista não passar por reformas expressivas há anos. Assim, o pequeno espaço 

esportivo passou a destoar da paisagem elegante da área nobre do seu entorno, constituindo-se 

então como um problema para a cidade resolver, dadas as constantes interdições e a redução da 

capacidade do número de expectadores em sucessivas avaliações efetuadas no mesmo.
58

 

Foto 51: Contraste do Estádio Nogueirão com o moderno ao seu redor 

 
Crédito: http://www.panoramio.com/user/2449886?photo_page=49&comment_page=2&show=all 

 

 A idéia de reconstrução do seu estádio de futebol passou a ser uma necessidade 

concreta dos desportistas de Mossoró e daqueles que ansiavam pela troca do defasado espaço 

por uma estrutura esportiva moderna, mais condizente com o conjunto das transformações 

operadas na cidade. Assim, uma grande reforma da praça esportiva seria prometida em 

conformidade com os parâmetros do moderno já instalado no contexto mais geral da cidade. 

Mossoró precisa ter esse estádio e até a Copa 2014 ele ficará pronto. Vamos 

ver se sera possível trazer para Mossoró alguma seleção que possa treinar. 

Passada a parte burocrática, iremos lançar a licitação. O Nogueirão ficará 

bonito, moderno e vai dignificar ainda mais o futebol mossoroense.
59
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 O Estádio Manoel Leonardo Nogueira foi inaugurado em 04.06.1967 para abrigar as disputas do campeonato de 

futebol mossoroense. Pertence a uma entidade privada, Liga Desportiva Mossoroense (LDM) e, no momento, 

discute-se a transferência de sua propriedade para a municipalidade local. 
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 Governadora Rosalba Ciarlini, em 01.10.2012. O Estádio “Nogueirão” receberia investimentos na ordem de R$ 

39 milhões para ampliação e melhoria das instalações e com previsão de término das obras antes da Copa do 

Mundo de Futebol de 2014. “Nogueirão receberá R$ 39 milhões de investimento e terá capacidade para 17 mil 

pessoas.” Tribuna do Norte, em 01.10.2012. 

http://www.panoramio.com/user/2449886?photo_page=49&comment_page=2&show=all
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Tal qual a construção do Parque da Cidade, a  prometida reforma do Estádio de 

Mossoró também não sairia do papel, configurando-se, pois, como mais um projeto de um 

equipamento urbano a contribuir apenas para reforçar o cacife eleitoral de alguns de seus 

dirigentes públicos. Com a eleição municipal em Mossoró, em 2012, o assunto do estádio de 

futebol voltou à tona e, mais uma vez, a promessa de uma solução definitiva para resolver a 

situação da praça esportiva local seria colocada, considerando-se o constrangimento que isso 

causa para a cidade: 

A questão da municipalização do Nogueirão é perfeitamente viável. Na 

Câmara, nós defendemos a permuta do estádio, mas agora, como gestor, 

vamos discutir a municipalização. O Município já paga a energia do 

Nogueirão e já realizou várias obras, assim como o Governo do Estado. Então, 

está na hora de o Município tomar de conta do nosso estádio, porque é uma 

vergonha Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, todo ano 

ter problema com interdição de sua principal praça de esporte. [...[. Afirmo 

que iremos resolver, de uma vez por todas, o problema do estádio 

Nogueirão.
60

 

Fotos 52 e 53: Anúncio da construção do novo estádio com sua fictícia makete 

 
Crédito: http://blogdpc.blogspot.com.br/2014/02/efeito-orlofffmaquete-de-novo-areoporto.html 

  

 Outro ponto a se destacar nessa seção é a questão do aeroporto da cidade de Mossoró. 

Após longo tempo sem reformas em sua estrutura, este acabaria por ter suspenso o seu uso para 

a aviação comercial em 2011. Nesse período, o governo estadual conseguiu a liberação do 

aeroporto apenas para aviões de pequeno porte e reafirmou o compromisso com as reformas 

necessárias para pô-lo em funcionamento, considerando sua importância para a economia do 

estado: 

É uma solução parcial, mas o governo vai investir e continuar lutando para 

uma solução definitiva para o aeroporto que já tem 70 anos e é vital para a 
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 Francisco José da Silveira Junior, como presidente da Câmara Municipal de Mossoró assumiu como prefeito 

interino, em fins de 2013, após o afastamento por decisão judicial da prefeita eleita em 2012, Cláudia Regina 

Freire. Silveira Júnior seria reeleito prefeito de Mossoró, através de eleição suplementar realizada em 04.05.2014. 

Em entrevista ao Jornal  de Fato, em 11.05.2014. 
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economia do Rio Grande do Norte, além de estar localizado num pólo 

econômico de produção de frutas, petróleo e minérios. 

Vamos modernizá-lo e fazer com que ele possa atrair investimentos. Qual é o 

empresário que quer passar três horas numa estrada?
61

 

Foto 54: Aeroporto de Mossoró: na contramão da modernidade 

 
Crédito:http://noticiasaviacao.blogspot.com.br/2008/12/saiba-mais-sobre-o-aeroporto-de-mossoro.html 

 

 Por fim, cabe destacar que, mesmo diante das „turbulências‟ ocasionadas pela questão 

política local, com trocas de comando do executivo em curto período de tempo, a necessidade 

de projetos para dar continuidade à modernização do espaço da cidade seria evocada mais uma 

vez. Em entrevista a um órgão da imprensa local, quando indagado se seria possível elaborar e 

executar um „grande projeto‟ para a cidade, após algum tempo sem a elaboração de nenhum 

projeto de largo alcance em seu espaço e tendo em vista o pouco tempo de mandato que teria, o 

novo gestor, recém-eleito, reafirmaria seu compromisso com a necessidade de criar as 

possibilidades para ampliar as condições para o desenvolvimento do turismo em Mossoró: 

É possível sim. A gente pretende trabalhar duas linhas em relação a grandes 

projetos. Primeiro, vamos elaborar o projeto do calçadão ligando a barragem 

de Genésio ao bairro Barrocas, com mais de oito quilômetros de extensão. 

Esse calçadão, além de promover o turismo, servirá para proteger o nosso rio, 

não permitindo o avanço de construções em suas margens. Dentro do projeto, 

construiremos um parque municipal. Veja que a ideia é oferecer mais opções 

para o turismo. Hoje, nós só temos opções noturnas. Com o nosso projeto, o 

turista terá opções durante o dia. Já estamos adquirindo um catamarã de 

garrafas pet. É uma coisa muito bacana, onde as crianças irão se conscientizar 

em relação ao meio ambiente, a partir do rio Mossoró. Os estudantes da área 

também terão a oportunidade de usar o barco para estudos. Pretendemos, 

ainda, criar uma rota fluvial, a partir de Passagem de Pedras, para que as 

pessoas possam conhecer as nossas salinas. Então, quero afirmar que nós 

vamos investir muito no turismo, que é uma área importante para o nosso 

desenvolvimento econômico do município.
62
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 Rosalba Ciarlini, governadora do estado. “Governadora anuncia revitalização do Aeroporto de Mossoró.” 

<http://www.portalmercadoaberto.com.br/noticias-det?noticia=3914> Acesso em: 26.03.2011. 
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 Francisco da Silveira Júnior, prefeito de Mossoró. Jornal de Fato, em 11.05.2014. 

http://noticiasaviacao.blogspot.com.br/2008/12/saiba-mais-sobre-o-aeroporto-de-mossoro.html
http://www.portalmercadoaberto.com.br/noticias-det?noticia=3914
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  Pelo visto até aqui, percebe-se que a reestruturação espacial de Mossoró se dá em 

consonância com os preceitos da modernidade urbana, orientada, portanto, pelos interesses das 

forças do capital e de um Estado que elabora seus projetos e implementa suas ações como 

parceiro para o alcance de objetivos que resultam em um espaço fracionado, fragilizado e 

vulnerável diante dos equívocos e das contradições expressas como marcas desse processo. Daí 

poder-se falar em pontos “luminosos” e “opacos” a pontuarem o espaço das cidades quando se 

fizer referência à coexistência do novo/moderno e do antigo no mesmo cenário de 

transformações preconizado na contemporaneidade. Em relação a Mossoró, esse aspecto será 

evidenciado na seção seguinte. 

2.4 O moderno e o antigo no cenário urbano de Mossoró: entre “luminosos” e “opacos” 

 

A ser verdade o que diz Belchior que, inexoravelmente, o “novo sempre vem”
63

, então 

nesse ponto o objetivo é enfatizar a questão do „novo/moderno‟ como um processo contínuo e 

que assume maior relevância em função de sua hegemonia historicamente construída e 

consolidada espacialmente no decorrer do tempo. 

A intenção é discutir o „novo/moderno‟ como „referente ideológico‟ (BERDOULAY, 

2012) a exercer pressão para sua viabilidadeo e legitimação das transformações da realidade 

socioespacial. Tal aspecto é assim visto por Gomes (2000, p. 48-9): 

Todo fenômeno, quando se apresenta como moderno, parte de uma referência 

negativa àquilo que existia antes e que a partir de então se transforma no 

antigo ou no tradicional. O moderno possui uma ligação intrínseca com a 

contemporaneidade: substitui alguma coisa do passado, defasada ou, 

simplesmente, alguma coisa que não encontra mais justificativa no tempo 

presente. Daí vem a concepção de uma estrutura em progressão, segundo a 

qual o avanço e a mudança são sempre elementos necessários. O resultado é 

uma cadeia de derivações na qual substituições consecutivas e progressivas 

são regularmente estabelecidas. O „novo‟ torna-se sinônimo de legítimo e, em 

seu nome, busca-se toda gama de justificativas. 

 

Convém esclarecer que comumente consideramos o „novo‟ e o „moderno‟ como sendo 

sinônimos. Eles são termos equivalentes, porém apresentam sua distinção, como observa 

Jameson (2006, p. 28): “O que está em jogo aqui é a distinção entre o novo e o moderno. Será 

que poderíamos esclarecer a questão observando que tudo o que é moderno é necessariamente 

novo, ao passo que tudo o que é novo não é necessariamente moderno”. 
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 “Como nossos pais”, música e letra de Belchior do LP “alucinação” (1976). 
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É possível que nesse processo de modernização espacial experimentado por Mossoró na 

atualidade, o que parece ser „novo‟ para alguns, não necessariamente afigura-se como 

realmente „moderno‟, principalmente se considerarmos o contexto da cidade e suas 

especificidades do ponto de vista espaço-temporal. Faz sentido, então, o que diz Comte-

Sponville (2001, p. 211) acerca da renovação incessante da modernidade como processo: “Por 

que a modernidade, por definição, não dura, e não pode durar. Não há mercadoria mais 

perecível: o que é de hoje será de ontem, inclusive – e sobretudo – se quiser depois de amanhã. 

Nada envelhece pior do que a vontade de estar à frente.”  

Fotos 55 e 56: O moderno e o arcaico: paradoxos da convivência forçada 

 
Crédito: do autor. Dez./2014. 

Sobre a dualidade caracterizada pela coexistência forçada entre o moderno e o antigo 

em espaços urbanos em transição, a exemplo de Mossoró (fotos 55 e 56), Sposito (2006) 

observa que o mundo urbano está fortemente associado aos ideais de moderno e novo, e esses, 

por sua vez, têm sido vinculados à vida metropolitana. A procura de uma identidade com o 

mundo urbano passa pela desvalorização e, às vezes, destruição do „velho‟, como caminho para 

imprimir na paisagem urbana o „novo‟, que seria mera imitação do global e do metropolitano, 

que o marketing das empresas encarrega-se de ajudar a difundir. Ainda sobre esse aspecto, 

Santos enfatiza serem os fatores de ordem política, econômica, social e cultural que contribuem 

para a conformação do lugar no sentido da aceitação ou rejeição do „novo‟ na organização do 

lugar: 

Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar onde 

tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma combinação de 

elementos com idades diferentes. O arranjo de um lugar, através da aceitação 

ou rejeição do novo, vai depender da ação dos fatores de organização 

existentes nesse lugar, quais sejam, o espaço, a política, a economia, o social, 

o cultural (SANTOS, 2008a, p. 106). 
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 Apesar da inserção dos vetores modernos no espaço das cidades e dos  efeitos de 

encantamento que eles conseguem produzir nos segmentos citadinos, parecendo não encontrar 

resistências ou questionamentos à sua livre atuação, ainda  é possível se observar uma certa 

cautela ou mesmo uma adesão condicionada a esse processo contemporâneo por parte de 

alguns. Em Mossoró, há questionamentos quanto à rapidez da substituição do antigo pelo 

novo/moderno por se considerar a relevância do antigo como componente da riqueza cultural e 

histórica da cidade, como assim foi visto em  matéria de um dos jornais locais: 

Parte de toda essa rica história está sendo destruída a cada dia pois a riqueza 

de suas casas, indústrias e prédios comerciais estão sendo reduzidos a pó ou 

cedendo lugar a outros sem relevância sócioeconômica. Não queremos nos 

colocar na contramão da modernidade e da economia pois a Mossoró urbana e 

moderna também é de nosso interesse. Mas nosso interesse primário é fazer 

um alerta para a necessidade de se pensar numa "Mossoró Histórica", pois 

uma cidade berço de poetas, políticos importantes, artistas das mais variadas 

áreas, não pode deixar a história que está em suas paredes e telhados apenas 

em fotografias, ou pior, em poeira.
64

 

Foto 57: História ameaçada pela invasão do moderno 

 
Crédito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=487124. Acesso em 17.06.2007. 
 

Se de fato a “invasão” do novo/moderno não consegue suprimir por completo os 

elementos sem interesse parao capital ou então que oferecem resistência à sua ação e que, por 

isso mesmo, persistem na paisagem das cidades, cabe então conhecer como ocorre a complexa 

configuração espacial dessa realidade no contexto das diferentes faces que Mossoró apresenta.  

 Neste ponto, ressaltaremos, a partir das concepções de Milton Santos, as contradições 

mais expressivas que caracterizam a dualidade do moderno/antigo na paisagem de Mossoró, ou 
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 Walter Silva, presidente da ONG Salv‟Art de Serviço e Apoio a Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente. 

“Mossoró, ontem,  hoje...e amanhã? O Mossoroense, 13.11.2005. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=487124
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seja, a adequação do moderno, como espaço „luminoso‟ no contexto da cidade, e a coexistência 

de seu contraditório, o espaço opaco. 

No contexto da formação socioespacial, regido pelas relações organizadas pelo 

capitalismo, “o espaço urbano reúne áreas com os mais diversos conteúdos técnicos e 

socioeconômicos.” (SANTOS, 1996, p. 245). Nosso intuito é mostrar a espacialidade dessas 

áreas, percebendo quais são esses pontos „luminosos‟ e „opacos‟ que se configuram no espaço 

da cidade, onde os mesmos se localizam e o porquê dessa configuração do espaço. 

 O cerne da questão é sobretudo refletir sobre essa contraditória coabitação espacial do 

moderno e do antigo, imposta pela modernidade capitalista, em que tal fenômeno também é 

percebido na estruturação do espaço de Mossoró, como esclarece Santos (1996, p. 261): 

Na cidade „luminosa‟, moderna, hoje, a „naturalidade‟ do objeto técnico cria 

uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem surpresa. Essa historização 

da metafísica crava no organismo urbano áreas constituídas ao sabor da 

modernidade e que se justapõem, superpõem e contrapõem ao resto da cidade, 

onde vivem os pobres, nas zonas urbanas „opacas‟. Estas são os espaços do 

aproximativo e da criatividade, opostos as zonas luminosas, espaços da 

exatidão. Os espaços inorgânicos é que são abertos, e os espaços regulares são 

fechados, racionalizados e racionalizadores.  

 

    Em síntese, a priori, identificamos como pontos „luminosos‟ na cidade, sob iniciativa 

do mercado, a renovação comercial da cidade através dos seguintes itens: instalação do 

shopping center; chegada de novas unidades do mercado de varejo, com a expansão do setor de 

supermercado e das filiais de redes de lojas de marcas;  proliferação de concessionárias de 

automóveis;  crescimento do setor imobiliário, com a construção de condomínios de alto e 

médio padrão; incremento do comércio especializado ligado às atividades do petróleo e da 

fruticultura irrigada, bem como do setor hoteleiro etc. Por parte do agente público, destaques 

para a construção do chamado corredor cultural e de lazer da Avenida Rio Branco, com a Praça 

de Convivência, a Estação das Artes e o Teatro Municipal como principais expoentes do 

moderno nessa área, além da construção do Complexo Viário da Abolição, para adequação da 

estrutura viária da cidade à modernidade instalada. 

 No outro extremo, em oposição à realidade do moderno local, encontram-se os pontos 

„opacos‟, que ainda permanecem na paisagem urbana como contraponto às inovações postas, 

seja como resquício de uma ordem anterior ou como desafio às imposições da racionalidade e 

da técnica dominante, a exemplo da proliferação de favelas e loteamentos irregulares, do 

comércio informal no Centro da cidade, da poluição do Rio Mossoró e ocupação desenfreada 

dos seus leitos, da precariedade nos bairros periféricos, que convivem com a falta de 
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infraestrutura e urbanização, com a ausência de equipamentos de cultura e lazer e com índices 

crescentes de criminalidade, além do defasado setor de transporte público e do trânsito 

desordenado em alguns pontos da cidade, entre outros.  

 A relação entre os pontos “luminosos” e “opacos” em Mossoró, a exemplo de outros 

centros urbanos do país, também se reflete de forma desigual, indiferente ou conflituosa, a 

depender, fundamentalmente, das estratégias utilizadas pelas forças que atuam na produção 

espacial e da disposição dos objetos técnicos presentes no espaço. Em Mossoró, o trecho de 

uma matéria exposta por um jornal local a respeito das dificuldades vividas por uma 

comunidade em um de seus bairros periféricos, diz bem do aspecto enfocado: 

Os moradores dessa localidade na periferia local reivindicam melhorias no 

bairro, notadamente o saneamento básico do local. Após audiência com a 

então secretária de desenvolvimento social, a líder do movimento assim 

expressava sua indignação: “Fomos muito mal recebidos. A secretária foi 

irônica ao dizer que o projeto de saneamento já estava previsto, mas temos 

certeza que nós é que conseguimos chamar atenção para o problema. Além 

disso, o terreno onde está os restos da sede do Conselho Comunitário é da 

Prefeitura, então por que eles se negam a ajudar? O Abolição III tem 7 poços 

de petróleo que geram royaltes. Não sei por que as obras não chegam por 

aqui.”
65

 (grifo nosso) 

              Em mais um dos casos típicos do “luminoso” (negócios do petróleo) que encontra e 

não elimina o “opaco” em Mossoró (dificuldades estruturais das periferias), como deveria 

acontecer, o trecho acima, por um lado, evidencia as dificuldades dos moradores de baixa renda 

dos bairros populares no acesso aos órgãos do poder público para cobrar o atendimento às suas 

reivindicações, inclusive, usando o argumento da justeza da relação custo-benefício em função 

da riqueza gerada pelo petróleo e as mudanças que isso pode provocar na realidade local. Por 

outro, revela também que o governo municipal usa a estratégia de aparentemente tentar se 

antecipar no atendimento a pleitos da população para não reconhecer o poder e a capacidade de 

mobilização das comunidades solicitantes e, assim, chamar para si a atenção da opinião 

pública. Com isso,  o poder municipal pretende dizer que a tudo está atento quanto ao 

atendimento rápido e eficaz dos problemas  emergentes no contexto das periferias da cidade, 

num claro sintoma do paternalismo ainda prevalecente como prática do meio dirigente local. 

 Em relação à questão da moradia em Mossoró, o capital imobiliário contribui 

significativamente para a renovação da sua paisagem com a verticalização e os condomínios 
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Maria Áurea de Medeiros, representante de movimento comunitário.  “Moradores se unem em defesa do 

Abolição III”.  O Mossoroense, em 09.08.2007. 
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horizontais destinados às classes média/alta, promovendo a valorização do preço da terra 

urbana. Como resposta a esse processo especulativo e diante da carência de oferta de imóveis 

para as camadas populares, prolifera a venda ilegal de terrenos públicos e a cidade é palco de 

frequentes invasões a espaços que resultam no surgimento de novas favelas e loteamentos 

irregulares, reforçando o processo de periferização e precarização das condições de moradia em 

partes diferentes da cidade. A exemplo dos grandes centros urbanos do país, com essa forma de 

inserção no espaço citadino, são estes os segmentos que não participam efetivamente do acesso 

aos produtos e equipamentos modernos que o urbano apresenta, como assim lembra Lefebvre 

(1991, p. 98-9):  

O urbano é a obsessão daqueles que vivem na carência, na pobreza, na 

frustração dos possíveis que permanecem como sendo apenas possíveis. 

Assim, a integração e a participação são a obsessão dos não-participantes, dos 

não-integrados, daqueles que sobrevivem entre os fragmentos da sociedade 

possível e das ruínas do passado: excluídos da cidade, às portas do „urbano‟.  

Fotos 58 e 59: Mossoró: cenários contraditórios de uma cidade moderna e partida 

 
 Crédito: http://www.skyscrapercity.com/.  (foto58) e Gazeta do Oeste, em 30.03.14 (foto59). 

 O crescimento de Mossoró, provocado pela modernização de sua economia, além de 

induzir o crescimento demográfico e a reestruturação do espaço urbano, também se traduz nos 

conflitos e tensões, notadamente, como produto dos desequilíbrios sociais advindos, e que 

resultam na segregação e estigmatização da pobreza, contribuindo para o aumento da sua 

violência urbana. Para uma cidade de médio porte, os índices de homicídios, o trafégo de 

drogas, as brigas de gangues de bairros e favelas, os assaltos, parecem causar perplexidade no 

contexto humano local. Essa violência crescente tem afetado especialmente os jovens das 

periferias da cidade, atores “esquecidos” pela ordem dominante vigente, que assim não 

conseguem saborear os frutos da modernidade insidiosa, tornando-se vítimas exponenciais de 

uma “guerra” sem tréguas, desenvolvida em um enredo no qual, quase sempre, cabe-lhes 

apenas o papel de vilão.  

http://www.gazetadooeste.com.br/sistema/imagens_conteudo/21434a.jpg
http://www.gazetadooeste.com.br/sistema/imagens_conteudo/21434a.jpg
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 Outro aspecto bastante negativo para Mossoró, do ponto de vista ambiental, e com 

reflexos que comprometem a qualidade de vida de parte de seus moradores é a condição em 

que se apresenta o rio que banha a cidade, de igual nome. Desconhecendo a importância desse 

rio para o surgimento e evolução histórica e conômica da cidade, assiste-se hoje, até com certa 

indiferença por alguns de seus dirigentes, a agressão contínua e permanente do mesmo, que 

exige a atenção de todos para a superação dos entraves para uma possível e necessária 

recuperação. Como uma espécie de ponto „opaco‟ da natureza agredida, de certa forma, 

configura-se como um estorvo para a cidade a quem deu vida e que agora a vê silenciosamente 

lhe dar as costas, negando o carinho e a proteção devida.  O rio Mossoró, que deveria ser 

motivo de orgulho, e não de vergonha, para a cidade e seus moradores,
66

 hoje aparece apenas 

como um rio que “passou em suas vidas”,  restando o lamento em forma de poesia a expressar a 

indignação e a saudade dos que tiveram uma outra relação com o mesmo em outros tempos: 

         Se é bom fazer visitas, 

Melhor é ser visitado. 

Domingo eu fui ver o rio 

Que dei o primeiro nado 

E vi coberto de lixo 

Quem me banhou no passado. 

 

Voltei a fita do tempo 

E me vi banhando nele 

E vendo como ele estava 

Chorei olhando pra ele 

Tentando com minhas lágrimas 

Enxugar os prantos dele.
67

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Durante a Mensagem Anual do Executivo na Câmara Municipal, em 2013, o então presidente da casa, vereador 

Silveira Junior, disse que o rio Apodi/Mossoró era para ser motivo de orgulho e não de vergonha, como está 

sendo. Afirmou que vai somar esforços para vê-lo limpo. [...]. Segundo a matéria de um jornal local: Toda a 

poluição do rio Apodi/Mossoró é conseqüência da emissão de lixo e esgotos residenciais da cidade de Mossoró no 

manancial. É certo que despoluindo o rio a população não vai mais envergonhar os vereadores envergonhados com 

a negligência do Estado”.  “Vereadores se sentem envergonhados com a poluição do Rio Mossoró.” Jornal de 

Fato, em 20.02.2013. <http://defato.com/blog/retrato-do-oeste/2013/02/20/vereadores-se-sentem-envergonhados-

com-a-poluicao-do-rio-mossoro/>. Acesso em: 22.02.2013. 

 
67 Antônio Francisco. “O Rio de Mossoró e as Lágrimas que eu Derramei”. Por motivos de versos 2003, p. 81. 

 

http://defato.com/blog/retrato-do-oeste/2013/02/20/vereadores-se-sentem-envergonhados-com-a-poluicao-do-rio-mossoro/
http://defato.com/blog/retrato-do-oeste/2013/02/20/vereadores-se-sentem-envergonhados-com-a-poluicao-do-rio-mossoro/
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Foto 60: Rio Mossoró: ponto “opaco” da natureza agredida 

 
Crédito:blog Mossoroemfoco. Acesso em 02.04.2014. 

 

 

 O debate sobre a mobilidade urbana está na ordem do dia dos grandes centros 

metropolitanos, devendo-se isso à importância que essa questão passou a ter ao longo do tempo 

na vida das cidades e no cotidiano de seus moradores. Atualmente, essa preocupação não se 

circunscreve apenas aos limites das grandes cidades. Nos centros intermediários do país, os 

reflexos dessa preocupação já se fazem sentir de alguma forma, seja nas ruas, com as 

dificuldades crescentes do trânsito em função do aumento da frota e da falta de estacionamento 

nos centros dessas cidades, seja na qualidade do transporte público oferecido à população. 

 Em Mossoró, esses elementos ligados à questão da mobilidade também se fazem 

presentes, marcando a paisagem de suas ruas e dificultando o cotidiano das pessoas em seus 

deslocamentos intraurbanos, principalmente dos moradores de bairros mais afastados do 

Centro, quase sempre obrigados a enfrentar a precariedade do transporte público ou a ter que  

pagar pelo transporte de táxis-lotação ou de mototaxis, quando não apelam para as caronas ou 

então para o enfrentamento de longas e penosas caminhadas a pé sob o sol causticante de quase 

todas as horas do dia. Nesse caso, parece que a modernidade instalada na cidade ainda não 

influenciou na mudança desse quadro, que se reflete negativamente na qualidade de vida dos 

moradores mais pobres das suas periferias, ou então, a própria modernidade poderia ser 

apontada como uma possível ”causadora“  da situação atual da mobilidade urbana de Mossoró: 

 

A questão da mobilidade urbana em Mossoró é um problema da modernidade 

que tem afetado todas as administrações, não apenas no Brasil. Em Mossoró 

esta é uma questão que tem gerado muitas discussões e protestos. Nãos e 

resolve num passe de mágica, mas temos um planejamento que vai mudar esta 
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realidade. O nosso projeto é implantar o mesmo modelo existente hoje na 

cidade de Curitiba (PR), que é referência no Brasil.
68

 

 

 

Fotos 61 e 62: Mossoró: trânsito desordenado e mobilização de mototaxistas 

     
Crédito: Jornal de Fato, em 24.04.2014 (foto 61) e Gazeta do Oeste (foto 62), em 24.04.2014.E Gazeta 

do oestelto  

.  

 Como em qualquer outro centro do país que abriga em suas ruas os que vivem do 

comércio informal, em Mossoró essa questão se fez presente ao longo do tempo, igualmente 

desafiando a ordem constituída e acarretando conflitos que variavam conforme as conjunturas e 

os poderes vigentes. Como ponto “opaco” da vida urbana contemporânea, o comércio informal 

(foto 63) de vez em quando entra na pauta de dirigentes quase sempre dispostos a promover a 

sua erradicação das ruas, geralmente sem reconhecê-lo como problema social e, assim, sem 

indicar outras alternativas para sua solução, contribuindo ainda mais para sua configuração 

como um ponto permanente de tensão e conflito no contexto das cidades, a exemplo de 

Mossoró: 

Os camelôs estão tomando conta da praça da Independência, do Mercado 

Público Central. Assim como fizeram com as calçadas da Coronel Gurgel, 

principal avenida do centro comercial de Mossoró. Pior: não há uma 

fiscalização para inibir a ocupação de praças e logradouros públicos. A 

Prefeitura deve realizar um trabalho para organizar essa área importante da 

cidade.
69

  

As calçadas do centro comercial de Mossoró estão, cada vez mais, sem acesso 

ao pedestre, por conta dos camelôs que instalam as suas barracas sem qualquer 

critério. Pior: sem fiscalização por parte do Município, atropelando 

                                                           
68

 Fransisco da Silveira Júnior, prefeito interino/eleito de Mossoró, que anunciou a transformação da Secretaria de 

Trânsito em Secretaria da Mobilidade Urbana. Entrevista ao blog http://edilsondamasceno.blogspot.com.br. Em 

14.05.2014. 
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 “A praça que era do povo é dos camelôs.” Jornal de Fato, em 19.05.2013. 

 

http://edilsondamasceno.blogspot.com.br/
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completamente o Código de Postura. Problema que se arrasta há anos e se 

agrava a cada dia. Por consequência, o trânsito no Centro virou o caos.
70

 

A Justiça determinou a retirada de camelôs das principais avenidas do centro 

de Mossoró, como forma de devolver ao pedestre o direito de caminhar pela 

área comercial. A Prefeitura de Mossoró tem prazo para solucionar o 

problema, que é grave, principalmente na Cel. Gurgel.
71

 

Acho que há coisas muito mais importantes para a Justiça se preocupar. 

Perguntem aos donos das lojas se eles querem que a gente saia. Ninguém quer, 

porque são os camelôs que movimentam essa rua.
72

 

 

 

Foto 63: Mossoró: comércio informal  em praça no Centro 

 
Crédito: do autor. Dez./2014. 

 

  Pode-se argumentar, mais uma vez, que nem sempre o “luminoso” suprime o seu 

oponente, como no caso do setor supermercadista em Mossoró. A chegada de novas unidades 

do varejo de grandes redes e as melhorias das redes locais, que contribuíram para a expansão 

verificada no setor, parecem não ter alterado a vida e a relação das pequenas cantinas – as 

chamadas “bodegas” – com as populações que vivem em seus entornos. Essa realidade é 

enfocada em matéria de um órgão da imprensa da cidade: 

A expansão do setor de alimentos em Mossoró não causou efeitos negativos 

nos pequenos comércios de bairro, as chamadas „bodegas‟. De acordo com o 

comerciante Sebastião Miguel de Araújo Neto, a chegada dos grandes 

supermercados não atingiu em nada o seu comércio. “Pelo contrário, o que a 

gente nota é que cada vez mais pessoas estão sobrevivendo de suas cantinas“, 
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 “Centro comercial sem regras.” Jornal de Fato, em 07.11.2013. 
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 “Rua limpa.” Jornal de Fato, em 12.04.2014. 
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 Elizalvo da Rocha, ambulante. “Ambulantes cobram espaço para comercializar produtos após desocupação      

de calçadas.” O Mossoroense, em 11.04.2014. 
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destacou. Com mais de 30 anos vivendo do comércio, Neto disse que as 

„bodegas‟ tem um público diferenciado dos supermercados, [...]. “Temos uma 

relação de confiança e tolerância com os clientes porque temos contato direto, 

ao contrário dos grandes supermercados”, destacou.
73

  

 Ainda conforme a citada matéria, dirigentes de órgãos classistas da cidade justificavam 

a reação positiva dos empresários locais desse setor diante da necessidade de manter seus 

espaços no agora concorrido mercado: “Muitos diziam que o Atacadão ia quebrar os 

supermercados locais, mas aconteceu o contrário. O que está havendo é um grande 

investimento por parte dos empresários locais”.
74

 A inauguração de um hipermercado foi o 

marco inicial para o amplo desenvolvimento do setor de alimentos: “Foi uma coisa nova que 

obrigou a concorrência a se movimentar também para não perder seus clientes”.
75

 

Fotos 64 e 65: Unidade do varejo e  supermercado: dualidade

       
Crédito: http://Panoramio.com/photo/50226885.   Crédito:Foto/divulgação. 

Em 30.03.2011                                                         Em 12.09.2013. 

 Por fim, cabe uma breve reflexão sobre a situação de dois equipamentos urbanos de 

relevância em Mossoró, o aeroporto e o estádio de futebol (já parcialmente abordados 

anteriormente) e sua relação com a cidade em transformação. Ao percebê-los no estado em que 

se encontram hoje, apartados do moderno atual, é até dificil imaginar que esses equipamentos 

já viveram seus dias de glórias e que estavam em sintonia com a modernidade identificada em 

contextos passados na cidade. 
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 “Do tamanho que o cliente preferir.” Jornal de Fato, em 01.11.2009. 
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 Alexandre Lima, presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Mossoró (CDL/Mossoró). “Do tamanho que o 

cliente preferir”. Jornal de Fato, em 01.11.2009. 

 
75

  Valdemar Anunciato, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDVAREJO). “Do 

tamanho que o cliente preferir.” Jornal de Fato, em 0.11.2009. 

http://www.panoramio.com/photo/50226885
http://1.bp.blogspot.com/-yIX56ohkdZY/UBEGeNp2HaI/AAAAAAAABGQ/WeKtpNC9Nns/s1600/rebou%C3%A7as.png
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Fotos 66 e 67: Aeroporto de Mossoró: de “luminoso” a “opaco” 

   
Crédito:http://www.apontador.com.br/local/rn/mossoro/viagem_e_turismo/Y5TJC4XT/aeroporto_de_mossoro_di

xsept_rosado.html 

 

 

 A questão do estádio de futebol de Mossoró é um debate em aberto, no período atual, 

que quase sempre termina em impasse difícil de se resolver, principalmente devido à falta de 

recursos financeiros. A discussão sobre as alternativas em busca de uma solução para resolver 

sua situação chegou até às ruas da cidade, ganhando amplitude devido às constantes interdições 

e os possíveis prejuízos que causam aos clubes locais. Por enquanto, restam como sentimentos 

o lamento pelo quadro desolador do estádio e o desejo pela mudança: 

No momento em que o Corpo de Bombeiros passa o cadeado na principal praça de 

esporte de Mossoró, vem a lembrança do belo projeto do novo Estádio Nogueirão, 

apresentado e prometido pela governadora Rosalba Ciarlini (DEM). Até aqui, porém, 

sem sair da maquete.
76

  

Enquanto Natal é só entusiasmo com a Arena das Dunas, Mossoró chora o abandono 

do Nogueirão.
77
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 “Quem dera um estádio de futebol.” Jornal de Fato, em 16.02.2014. 
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 Jornal de Fato, em 20.02.2014. 

http://www.apontador.com.br/local/rn/mossoro/viagem_e_turismo/Y5TJC4XT/aeroporto_de_mossoro_dixsept_rosado.html
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Fotos 68 e 69: Estádio Nogueirão: apelos por sua reconstrução 

    
Crédito: http://futeboldemossoro.blogspot.                  Crédito: O Mossoroense, em 19.03.2014. 

com.br/2012/10/acredite-se-quiseranunciado- 

construcao.html 

 

Como vimos, um dos pontos da cidade em transformação que mais passa por mudanças 

sob a égide da modernidade é o seu espaço público. Nesse, o novo/moderno se projeta de forma 

mais intensa, mesmo ainda convivendo espacialmente com as “rugosidades” presentes nas 

frações do espaço que não são contempladas pelos interesses e iniciativas dos seus dirigentes. 

Então, como compreender hoje o que vem a ser o espaço público nos lugares que 

passam por transformações acentuadas e repentinas em sua paisagem, a exemplo de Mossoró? 

O que foi feito, concretamente, no espaço público de Mossoró no contexto geral dessas 

transformações? Qual seria então a concepção de espaço público para os governantes e para os 

diversos segmentos sociais, especialmente os jovens de Mossoró, na atualidade?  

2.5 A nova configuração do espaço público: “vem pra rua”?
78

 

A discussão sobre a questão do espaço público, no contexto das transformações aqui 

enfatizadas, configura-se como um ponto importante em nossa proposta de estudo, haja vista que 

parte significativa das alterações espaciais que ocorrem em Mossoró colocam o espaço público 

como objeto para as realizações dos agentes espaciais em nome da modernidade. 

            As reflexões sobre o espaço público, feita por diversos autores, em distintos setores das 

ciências humanas, oferecem-nos váriass possibilidades de leitura dessa questão que visam, 

sobretudo, ao enfoque sobre o papel e o sentido que assumem o espaço público em suas 

definições no contexto contemporâneo. Como expõe Gomes (2013, p. 186), “na vida das 

cidades modernas, há um lugar onde a exposição se transformou em regra, o espetáculo é 

contínuo, o olhar não descansa: são os espaços públicos”. 

                                                           
78

 Referência ao slogan das manifestações comandadas  pelos jovens em meados de 2013 em todo o País. 
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O espaço público configura-se como uma conquista da sociedade em seu processo 

evolutivo, considerando-se a multiplicidade de sentidos que o mesmo passou a ter, a partir dos 

seus primeiros momentos, como local de interação, do movimento, do inesperado e/ou da festa,  

como assim foi exposto por Carlos (2011, p. 130): 

 O espaço público, por sua vez, tem uma multiplicidade de sentidos para a 

sociedade, em função da cultura, dos hábitos e dos costumes, que não pode ser 

negligenciada. Nesse caminho, é substancialmente, troca social, movimento. 

[...]. Lugar onde se realiza um tipo de troca de conteúdo social diferente 

daquela que dá conteúdo ao espaço privado [...], o espaço público expõe 

tensões, ambigüidades, conflitos. Diferenciando-se do nível do privado, 

contempla a possibilidade do acaso e do inesperado, sendo também o lugar da 

festa e dos referenciais constituidores da identidade. Em sua dimensão 

política, não negligenciável, contempla a esfera pública.  

Ao apreendermos o sentido de espaço público apresentado por Carlos, e ao confrontá-lo 

com a realidade atual do espaço público, percebemos que esse último sofre mudanças em sua 

natureza e importância ao longo do tempo, como confirmam as análises dos inúmeros autores 

sobre o tema, como Santos (2007, p. 64), que indaga pelo direito ao espaço público como 

outrora: “E o direito aos espaços públicos, típicos da vida urbana tradicional? Hoje, os 

espaços públicos foram impunemente privatizados”.  

A mudança do espaço público de sua antiga função de lugar de encontro e discussão das 

questões que seriam de interesse comum a todos, expressa o caráter de crise do espaço público, 

ou mesmo como crise da política (BAUMAN, 2001). Essa mudança de sentido do espaço 

público faz com que ele passe a influenciar na vida das pessoas e nas suas relações com a 

cidade, como assim pensa Carlos (2011, p. 138): “O espaço público saturado de imagens, 

signos do urbano e da vida moderna, age como elemento norteador dos comportamentos e 

definidor dos valores que organizam a troca, hierarquizando os indivíduos através do seu 

acesso aos lugares da cidade.” Nessa direção, Gomes salienta, de forma enfática, que o 

„público‟ e o espaço público tomaram os rumos atuais a partir dos desvios patrocinados pela 

ação nefasta da política, que transformou toda uma discussão social em espetáculo:  

Um dos maiores problemas de nossa sociedade foi o de haver transformado o 

público em passivos espectadores. Hoje, a compreensão desse qualificativo 

público parece corresponder frequentemente à idéia de uma massa posta 

diante de imagens e discursos espetaculares. Ele pode também se associar à 

concepção de uma multidão passiva, incapaz de reagir criticamente, 

prisioneira de uma cotidianidade niveladora. O espaço público foi, nesse 

sentido, em grande parte parasitado pela ação demagógica dos governantes, 

por uma mídia criticamente dócil e pela passividade da “massa”, tudo isso 

resultando na transformação de toda discussão social em um espetáculo. O 

desafio é, portanto, o de retomar o espaço público como lugar de uma 
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participação ativa, normatizada e refundá-lo como um espaço da política 

(GOMES, 2002, p. 160). 

 

Um detalhe que chama a atenção de quem passa pelo Centro de Mossoró são as praças 

localizadas nessa área da cidade. A Prefeitura local sempre esteve atenta para a valorização e o 

embelezamento das mesmas, tornando-as, através de sucessivas reformas, aptas para compor o 

cartão-postal da cidade moderna, encantando, assim, os turistas e visitantes e enchendo de 

orgulho os seus moradores. Resta saber, a partir desse cenário de intensas transformações, se as 

praças públicas ainda servem de espaço para o convívio e a prática da sociabilidade, 

especialmente para os jovens da cidade, ou se há o esvaziamento delas (foto 70) em detrimento 

de outros tipos de praças que emergiram recentemente na cidade (foto 71), fato que será 

abordado no capítulo seguinte. 

Foto 70: Praça pública em área central: beleza esvaziada   

 
Crédiito:foto/divulgação no site da Prefeitura Municipal de Mossoró. 

 

Fotografia 71: Praça da Convivência: nova centralidade            

 
Crédito: http://www.skyscrapercity.com. 12.02.2013./                          
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No presente estudo, o ponto central referente ao espaço público recai sobre as 

possibilidades postas pelo surgimento, na cidade, de um novo cenário a partir da construção do 

Corredor Cultural e de Lazer da Avenida Rio Branco, no Centro de Mossoró, pois é aí que toda 

uma estrutura foi montada pelo poder público para concentrar as atividades culturais e de lazer 

que a cidade poderia oferecer, sugerindo uma relação entre „visibilidade‟ e espaço público, como 

expressa Serpa (2007, p. 26): 

A palavra de ordem é investir em espaços públicos „visíveis‟, sobretudo os 

espaços centrais e turísticos [...]. Esses projetos sugerem uma ligação clara 

entre „visibilidade‟ e espaço público. Eles comprovam também o gosto pelo 

gigantismo e pelo „grande espetáculo‟ em matéria de arquitetura e urbanismo.  

Se o espaço público foi reduzido tão somente à condição de local do visível e do 

previsto, ou mesmo de cenário dos espetáculos grandiosos, então espaços aparentemente 

privilegiados em conteúdo, como o Corredor Cultural e de lazer de Mossoró, seriam lugares, 

dentro da cidade, apenas „programados‟ para diferenciar e segmentar e não para promover o 

encontro, a troca social ou o movimento entre desiguais. Tal fato, segundo Gomes (2002), 

transforma tais espaços em “pequenos arremedos ou cópias de cidades”, onde não ocorre uma 

vida urbana mais integrada e rica em possibilidades
79

. Nesse sentido, o referido autor assim se 

expressa:   

Por fim, esses pequenos arremedos de cidade jamais conseguem estabelecer 

uma verdadeira vida urbana. [...]. Estão condenados aos ritos narcísicos do 

encontro com o igual, condenados ao tédio do esperado, marginalizados da 

verdadeira vida social, que ocorre fora dos seus limites. Esses espaços, cópias 

da cidade, funcionam de fato como a sua antítese, na medida em que recusam 

a diferença, a liberdade de entrada, a possibilidade do encontro com o diverso, 

a construção de uma verdadeira individualidade dentro de uma coletividade 

variada e múltipla (GOMES, 2002, p. 188). 

 As transformações espaciais de cunho modernizante processadas na cidade de Mossoró, 

nos últimos tempos, podem ser compreendidas a partir do interesse conjunto de empresas 

interessadas em participar de um mercado que se revela com atraentes potencialidades para a 

ação do capital e pela atuação do grupo político local, atualmente no poder, que, na perspectiva 
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 Sobre esse aspecto do Corredor Cultural e de Lazer da Avenida Rio Branco, consultar o trabalho de CASTRO, 

Carla Yara Soares de Figueiredo. O Corredor Cultural: espaço da materialização da exclusão social em Mossoró-

RN. TESE (Doutorado) Programa de Pós-Gradução em Ciências Sociais (UFRN), Natal, 2012. 
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de promover sua relegitimação política, utiliza o espaço público notadamente para dar 

visibilidade e sentido aos seus interesses (quase sempre) restritos de grupo.
80

 

  Como nem toda hegemonia é completa e irreversível, existem os segmentos que 

questionam a forma como a cidade envereda pelas trilhas que conduzem a essa modernidade 

triunfante em seu espaço. Durante os protestos que tomaram conta do país em meados de 2013, 

os jovens mossoroenses também saíram às ruas (foto 72), tendo a questão do transporte público 

como principal elemento de aglutinação e reivindicação coletiva, num evidente indício da 

exposição de um contra-discurso desafiante aos poderes constituídos e à ordem imposta em 

suas variantes verticalizadas, conforme imagem abaixo.
81

 

 

 

 

 

 

Foto 72: Protesto em frente à Prefeitura de Mossoró 

 
Crédito: foto/divulgação do MPA.   20.02.2014. 

 

 

 Após as manifestações que aconteceram nas ruas do Centro, como forma de ocupação 

do espaço público em Mossoró, mais especificamente da Avenida Rio Branco com seu corredor 

Cultural e de Lazer, ainda no ano anterior, a Prefeitura da cidade lançaria um projeto para 

                                                           
80 Por seis décadas o mesmo grupo domina a política local. Sobre a atuação da família Rosado e sua relação no 

plano politico de Mossoró, consultar a obra de FELIPE, José Lacerda Alves. A (re)invenção do lugar: os Rosados 

e o “País de Mossoró”. João Pessoa: Grafset, 2001. 

 

 
81

 Sobre os jovens e sua relação com o espaço público voltaremos a tratar no capítulo seguinte. 
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promover a convivência dos diversos segmentos sociais/etários tendo como foco a “família”: é 

o projeto “Viva a Rio Branco”,
82

 assim justificado por sua idealizadora: “temos um espaço 

privilegiado para a prática de atividades físicas e também para a convivência familiar, por 

isso decidimos iniciar este projeto como forma de estimular o uso da Avenida Rio Branco pelos 

mossoroenses”.
83

 

 

Foto 73: “Viva a Rio Branco”: convite à família 

 
Crédito: do autor. Jun./2014. 

 

 Após os primeiros dias da implementação do projeto, a então gestora externaria a 

satisfação em ver o êxito inicial do projeto “Viva a Rio Branco”, espaço cada vez mais 

transformado para o visível e o programado, em que o público presente tem sua participação 

garantida de acordo com os limites estabelecidos pelas atividades que o Projeto define, como se 

a cidadania a isso se restringisse: 

O povo já tomou de conta deste projeto, e essa era a idéia desde o início. 

Precisávamos fazer com que o mossoroense tomasse conta deste espaço, 

zelando pelo lazer e pela qualidade de vida. Estamos muito felizes por este 

sucesso.
84

 

 

 Em função do êxito inicial, a proposta do “Viva a Rio Branco” teria assegurado sua 

continuidade,, mesmo com a mudança ocorrida na condução do executivo local nesse período: 
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 Projeto lançado em 01.09.2013. Realizado nas tardes de domingo, é voltado para a ocupação desse espaço para 

atividades esportivas, recreativas e lúdicas, que consiste no uso de um trecho entre o Teatro Municipal e a Praça 

dos esportes,  apenas por parte de pesdestres, ciclistas e skatistas para diversas atividades artísticas, físicas e 

infantis, promovendo a convivência entre crianças, jovens, adultos e idosos. O MPA reivindica para si a 

elaboração de parte desse projeto, juntamente com os integrantes da “Bicicletada”, especialmente, no que concerne 

a criação de ciclo faixas e ciclovias. Para o MPA a Prefeitura apropriou-se integralmente do referido projeto. 
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 Cláudia Regina Freire, então prefeita da cidade. Jornal de Fato, em 31.08.2013. 
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 Cláudia Regina Freire, prefeita da cidade. Site da Prefeitura Municipal de Mossoró, em 13.10.2013. 
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“Na questão do Viva Rio Branco, é pensamento nosso criar um calendário de competições 

para ocupar todas as praças ao longo da avenida”.
85

  

 

Foto 74: “Viva a Rio Branco”: espaço para o esporte e o lúdico 

 
Crédito: site da PMM. 13.10.2013.  
 

Tomando o caso de Mossoró como exemplo, evidenciamos a convicção exposta por 

Arendt (2010) de que hoje a fronteira entre as esferas pública e privada é muito tênue, tendo a 

esfera pública se tornado uma função da esfera privada, fato esse que se transformou na única 

preocupação comum que restou. A instrumentalização da ação e a degradação da política em 

um meio para outra coisa certamente é uma realidade presente no contexto urbano enfocado, 

haja vista a tentativa para se eliminar a pluralidade e a consequente supressão do próprio 

domínio público.  

A era moderna aliena do mundo certas camadas da população, o que justificaria, 

provavelmente, a apatia e o desinteresse em se discutir coletivamente a cidade e se propor 

alternativas para os seus crescentes desafios. O espaço público passa a ter seu sentido original 

desviado, não se configurando mais como espaço comum, acessível a todos, pois agora abriga e 

dá vazão a uma sociabilidade mediada pelo consumo. As praças abertas cedem lugar às praças 

de convivência, onde só alguns segmentos têm efetivamente acesso, tal qual os espaços semi-

públicos ou híbridos, a exemplo de shoppings, museus e parques, entre outros já consagrados 

em nossa paisagem urbana.  

Os espaços públicos da cidade contemporânea tornam-se, portanto, cada vez mais 

distantes da perspectiva de serem concebidos como palco de ações políticas e espaço comum de 

exercício da sociabilidade a partir de relações de convivência fraterna e solidária, além de local 
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 Francisco Silveira Júnior, prefeito interino/reeleito. Entrevista ao Jornal de Fato, em 11.05.2014. 
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onde se deva dar a discussão sobre os destinos da cidade, tendo em vista seus desafios. Nessa 

perspectiva, tais espaços não oportunizam que seus habitantes exerçam de forma livre e 

espontânea a expressão maior da cidadania plena e revelem a pluralidade tão bela e 

característica da condição humana e da vita activa em sua plenitude (Arendt, 2010). 

A par das transformações espaciais contemporâneas em Mossoró e de seus agentes 

responsáveis diretamente pelas iniciativas e ações que resultam nessa cidade metamorfoseada 

em sua multiplicidade de faces, pode-se falar da realidade em curso na cidade como resultado 

de um processo modernizador em atuação há tempos no espaço urbano em escala 

mundial/nacional. Pode-se, ainda, dizer que as referidas transformações são faces de uma 

mesma moeda, com seus acertos e equívocos, com as satisfações momentâneas e as angústias 

constantes, com os deslumbramentos e as frustrações que emergem como fruto desses cenários 

reveladores dos prazeres e das inquietações que guiam nossas trajetórias nesses espaços 

mutantes. 

             Como nossa preocupação maior consiste em saber como as transformações do espaço 

urbano têm seus desdobramentos no contexto dos jovens da cidade,  de agora em diante a nossa 

reflexão incidirá diretamente sobre a relação da juventude com a cidade, ou seja, em linhas 

gerais, como dizem Catani e Giglioli (2008, p. 36): “trata-se de pensar como o espaço público 

urbano se estruturará em sua relação com as culturas dos jovens”.  

           No capítulo a seguir, abordaremos então alguns aspectos relacionados à construção da 

identidade dos jovens de Mossoró, às mudanças nas formas de sociabilidade, às práticas 

espaciais cotidianas e às territorialidades gestadas no contexto juvenil da cidade, a partir das 

transformações que se processam nesse espaço. 
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3. TRAJETÓRIAS JUVENIS EM MOSSORÓ: da individualização à formação territorial  

das „tribos‟ urbanas 

Sente-se uma insatisfação, sobretudo dos 

jovens, perante um mundo que já não oferece 

nada, só vende!   (José Saramago). 

 

          Como ondas que se sucedem com maior ou menor intensidade ao longo do tempo, os 

jovens estão novamente em cena e voltam a ser tema de investigação e reflexão na atualidade. 

Isso se traduz pelo aumento do número de estudos voltados para a consideração dos próprios 

jovens na apreensão de suas experiências, suas percepções, formas de sociabilidade, construção 

de suas identidades e atuação nas diferentes dimensões da vida coletiva. 

A opção pela escolha da juventude como segmento social a assumir lugar central neste 

estudo justifica-se por percerbermos um maior envolvimento dos jovens como sujeitos sociais 

em suas percepções e comportamentos em relação à modernidade e suas consequências, 

considerando tanto a aceitação sem reservas, por parte de alguns, como também a crítica ao 

moderno, representado por seus ícones de fruição e consumo, conforme outros. 

Posto assim, teríamos duas situações distintas para examinar nesse cenário em 

construção, no qual a juventude, em sua pluralidade, vivencia suas experiências. Numa delas 

parte dos jovens seria mais suscetível a aderir ao „novo/moderno‟ projetado no espaço urbano 

e, assim, tenderia a experimentar, de forma mais intensa, os vetores da modernidade propostos 

e instalados nas cidades. Na outra,teríamos uma parcela desse segmento que se orienta numa 

outra direção, seja demonstrando indiferença, seja questionando a nova realidade que emerge 

no espaço citadino em sintonia com seus princípios e visões de mundo. 

Esse quadro ainda em configuração, especialmente em cidades como Mossoró, no qual 

se instala um conflito com a inserção do moderno no espaço local, é o que nos instiga a estudar 

e compreender a relação entre a cidade, em processo de modernização, e a(s) juventude(s), com 

suas significações a partir da realidade que a envolve.  No campo da geografia, ainda hoje são 

poucos os estudos que consideram a juventude como categoria relevante para a compreensão da 

realidade socioespacial, quando comparados ao interesse de outras disciplinas nesse segmento 

específico, a exemplo da sociologia, antropologia e ciência política, entre outras. Em relação à 

juventude de Mossoró, então, percebemos haver uma lacuna sobre as transformações do espaço 

urbano em processo de modernização e seus reflexos na vida dos jovens, até mesmo por 
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estudos realizados em outros campos disciplinares. Refletir sobre a juventude local e poder 

contribuir para um maior conhecimento da mesma tornou-se uma motivação a mais para 

empreendermos este estudo.  

            Mas afinal, que juventude é essa a que nos referimos e que parece viver o seu tempo às 

vezes com certo entusiasmo e, dependendo dos contextos, em inquestionável adesão incontida 

ou então movida por sentimento de indignação e rejeição? Que juventude é essa que ora 

mostra-se tão disposta e interessada em usufruir da modernidade posta à sua frente e ora põe-se 

a contestá-la? O que a leva, aparentemente, a acompanhar as transformações processadas no 

espaço das cidades? A juventude seria, de fato, „apenas uma palavra‟ ou ela ultrapassa essa 

realidade num processo de afirmação de sua condição como grupo social relevante inserido nas 

tramas do moderno contemporâneo?  

3.1 A juventude na contemporaneidade: muito além de uma „simples palavra‟?  

 

     Nem sempre a juventude foi objeto de atenção na sociedade e nos estudos realizados 

acerca da realidade social e dos seus segmentos. Só passou a ter importância social e assim 

despertou o interesse para estudos a respeito da mesma a partir da complexificação da 

sociedade contemporânea e como resultado dos avanços da modernização espacial capitalista: 

“a juventude como categoria é uma construção social que varia de acordo com as diferentes 

culturas e mesmo no interior de cada cultura – e nem sempre existiu como categoria 

socialmente visível” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 12-3). 

 Em estudos sobre a juventude, realizados em diferentes momentos, autores distintos 

fizeram referência à “naturalização” dessa fase da existência, ou seja, a juventude seria algo 

natural, passageiro, etapa da vida. Atualmente, construir uma definição da categoria juventude 

não é fácil, principalmente porque os critérios que a constituem são históricos e culturais, ou 

seja, o conceito de juventude é produto da construção social gestada pela ação dos jovens: 

Mas a juventude é, sobretudo, uma categoria social e não uma característica 

natural do indivíduo. Na modernidade, a juventude tende a ser uma categoria 

social derivada da interpretação sócio-cultural dos significados da 

puberdade, este sim, um fenômeno natural e universal que, no entanto, pode 

adquirir pouca importância conforme a sociedade em que ocorre (GROPPO, 

2004, p. 11-12). 

        Uma definição conceitual de juventude é tarefa que precisa considerar a realidade plural 

das sociedades complexas, daí a „ambiguidade e indefinição sobre o conceito de jovens‟ 
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(CARRANO, 2007). Morin (2011, p. 148) identifica que a juventude se transforma em 

„adolescência‟: “A velhice está desvalorizada. A idade adulta se rejuvenesce. A juventude, por 

seu lado, não é mais, propriamente falando, a juventude: é a adolescência. A adolescência 

surge como classe de idade na civilização do século XX”.   

           Em relação à questão da juventude como grupo social, Bourdieu (1980) indaga se a 

juventude „existe‟ como grupo social relativamente homogêneo ou se é „apenas uma palavra‟. 

Para o referido autor, a discussão sobre a juventude apenas reflete questões sociais mais 

amplas.  

 Dayrell (2003)  por sua vez, considera que o termo juventude representa um processo 

mais amplo de constituição de sujeitos. Tal processo, segundo ele, sofre influências do meio 

social e das conexões que este permite, tendo, contudo, especificidades que pontuam a vida de 

cada um. Tudo isso leva a juventude a constituir-se como uma fase determinada, importante e 

não reduzida à apenas uma passagem.    

         Na questão que envolve a juventude em suas conexões com a realidade contemporânea, 

um aspecto precisa ser esclarecido: Qual seria a faixa etária que corresponderia ao que se 

entende por “jovem”? Haveria, então, alguns critérios que estabeleceriam para a categoria 

juventude uma exata definição de quando começa e termina essa fase da vida? Na verdade, a 

juventude como um construto social é mais uma criação da modernidade para normatizar e 

orientar comportamentos sociais: 

 Para a compreensão dos significados sociais das juventudes modernas e 

contemporâneas, o essencial não é delimitar de antemão a faixa etária da sua 

vivência. Esta faixa etária não tem caráter absoluto e universal. É um produto 

da interpretação das instituições das sociedades sobre a sua própria dinâmica. 

A juventude trata-se de uma categoria social usada para classificar indivíduos, 

normatizar comportamentos, definir direitos e deveres. É uma categoria que 

opera tanto no âmbito do imaginário social, quanto é um dos elementos 

“estruturante” das redes de sociabilidade. De modo análogo à estruturação da 

sociedade em classes, a modernização também criou grupos etários 

homogêneos, categorias etárias que orientam o comportamento social, entre 

elas, a juventude (GROPPO, 2004, p. 11). 

           Ao falarmos de juventude, não estamos tratando de um grupo social homogêneo, como 

assim pensara a modernidade com a criação de seus produtos. Assim, torna-se preciso 

considerar a pluralidade da condição desse segmento: “é necessário dizer que não há apenas 

uma juventude e uma cultura juvenil, mas várias, que diferem segundo as condições sociais e 

históricas específicas” (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 11). O que existe, de fato, são grupos 
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juvenis múltiplos e diversos, que constituem agregados sociais propensos às variações 

frequentes no seu perfil: “Os jovens na sociedade não constituem uma classe social, ou grupo 

homogêneo como muitas análises permitem intuir. Os jovens compõem agregados sociais com 

características continuamente flutuantes” (CARRANO, 2007). 

        O reconhecimento da pluralidade da juventude como segmento não implica em negar a 

existência de uma provável “condição juvenil” como resultante da criação dos próprios grupos 

juvenis.  Groppo (2004, p. 17) salienta o significado dessa condição juvenil em seu pensamento 

e agir: 

          A condição juvenil, como relação experimental com o presente, tende a fazer 

com as juventudes valorizem mais as vivências do imediato e a 

espontaneidade, que tendam a considerar mais ou menos secundário, às vezes 

até inútil, a experiência acumulada, já que esta é um atributo da maturidade, 

daqueles que já experimentaram os valores e as realidades e os introjetaram 

em sua personalidade básica. [...], significa que esta condição tende a fazer 

com que os jovens valorizem ideologias que enfatizam a „vivência‟, a 

espontaneidade, a ação imediata. 

         A condição juvenil, então, responderia por essa relação dos jovens com o presentei, dada 

a intensidade de suas vivências com a realidade imediata. Dessa constatação resultam 

possibilidades distintas, acarretadas por essa condição, que podem proporcionar a 

desvalorização das experiências passadas, mas também podem abrir caminhos para os 

questionamentos ao instituído: 

Deste modo, é possível dizer que a força e a fraqueza das juventudes 

modernas advém desta condição de relação experimental com a realidade 

presente. Esta condição contém o perigo da desvalorização de experiências 

acumuladas e comprovadas racionalmente. Mas, por outro lado, contém a 

possibilidade de que se conteste aquilo que parecia imutável ou de (falso) 

valor absoluto (GROPPO, 2004, p. 17). 

           A juventude em sua pluralidade é comumente vista através de imagens criadas em torno 

de sua condição. Dayrell (2003) salienta quais seriam essas imagens a povoar a imaginação em 

relação aos jovens: esses vistos na sua condição de transitoriedade, onde então ocorre a 

negação do presente vivido;  esses vistos a partir de uma visão romântica e, por fim, esses 

vistos a partir apenas da relação deles com a cultura. Segundo ele, essas imagens conviveriam 

com uma outra, a de uma juventude em sua condição de momento de crise, na qual o jovem 

encontra-se imerso em conflitos pessoais. Para o autor, numa análise da juventude com base 

apenas nessas imagens, corre-se o risco de se empreender estudos não realistas, baseados tão 

somente em „modelos‟ socialmente construídos: 
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Torna-se necessário colocar em questão essas imagens, pois quando 

arraigados nesses „modelos‟ socialmente construídos, corremos o risco de 

analisar os jovens de forma negativa, enfatizando as características que lhes 

faltariam para corresponder a um determinado modelo de „ser jovem‟. Dessa 

forma, não conseguimos apreender os modos pelos quais os jovens, 

principalmente, se forem das camadas populares, constroem suas experiências 

(DAYRELL, 2003, p. 156.). 

           As referências sobre a juventude passaram pois a assumir outras conotações sobre sua 

condição, identidade e participação no contexto social. O fato é que ficou para trás os tempos 

sem juventude, em que o mundo era apenas construído pelos adultos e para usufruto deles 

mesmos. Essa mudança nesse quadro em que os jovens passaram a assumir seus destinos, 

conforme os contextos e suas realidades específicas, tem a seguinte observação feita por Ortega 

y Gasset (1959, p. 298): 

A mudança operada neste ponto é fantástica. Hoje a juventude parece dona 

indiscutível da situação, e todos os seus movimentos vão saturados de 

domínio. Em seu gesto transparece bem claramente que não se preocupa o 

mínimo com a outra idade. O jovem atual habita hoje sua juventude com tal 

resolução e denodo, com tal abandono e segurança, que parece existir só nela. 

         Em sintonia com os novos tempos e a realidade associada ao contexto de vida da 

juventude atual, os jovens podem ser compreendidos como produto da complexa sociedade 

atual e participantes ativos no processo de construção da vida em suas várias dimensões, como 

asim aponta Carrano (2001, p. 21): 

Os jovens não são recipientes vazios no qual se deposita o patrimônio cultural 

das gerações adultas, terreno baldio no qual agem a indústria cultural e massa 

a ser formada pelos conhecimentos oficiais. Eles são artífices do processo 

educativo e cultural, assim como também são produtos da complexidade 

social contemporânea.  

   Os jovens estabelecem, portanto,  uma estreita relação com a cidade, considerando-se 

que a cultura juvenil é vista como um fenômeno urbano e a juventude como um produto 

próprio da cidade. Nesse sentido, eles usufruem do espaço urbano e são afetados pelo que 

acontece nele, como assim afirmam Catani e Giglioli (2008, p. 37): “Se lembrarmos que a(s) 

juventude(s) é(são) um produto próprio  das cidades, fica claro que esse segmento é 

particularmente afetado pelos problemas e vantagens dos espaços urbanos”.  

           Outro aspecto relevante a ser considerado é a perspectiva dos jovens com relação à 

questão do consumo. A interferência dos interesses do mercado no universo juvenil atual é 

lembrada por Bauman (2013, p. 34): “Pensa-se sobre a juventude e logo se presta atenção a 

ela como „um novo mercado‟ a ser „comodificado‟ e explorado.” Na condição de alvo ou 
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objeto direto do mercado de consumo somente restaria aos jovens a adesão sem resistência aos 

apelos do consumo ou haveria outras possibilidades como desafio aos imperativos de uma 

ordem que insiste em vê-los apenas como potenciais compradores? A relação dos jovens com o 

consumo certamente assumirá lugar relevante em nossas reflexões sobre a juventude e as 

transformações espaciais em Mossoró, quando abordarmos os demais conteúdos referentes a 

esse segmento social. 

         Desde as últimas décadas, a juventude constitui um dos atores centrais nas diversas 

mobilizações coletivas realizadas em diversas partes do mundo. Melucci (2007, p. 38) ressalta 

o significado que a ação coletiva representa em função da participação dos jovens nos 

movimentos sociais: “cada vez mais baseados em informações, a ação coletiva, 

particularmente aquela que envolve os jovens, oferece outros códigos simbólicos ao resto da 

sociedade – códigos que subvertem a lógica dos códigos dominantes”. 

         As diversas manifestações occorridas em diferentes partes do espaço mundial, nos 

últimos tempos, passaram a contar com a participação mais entuasiasta e decisiva dos jovens, 

até mesmo em sua organização e comando diretos, os quais puderam utilizar a tecnologia como 

ferramenta para mobilizar em torno de seus interesses. Dayrell (2013) chama a atenção para o 

fato de que a internet, com suas redes sociais, não é o instrumento que cria o movimento e que 

por si mesmo provocaria as mobilizações. A ela caberia muito mais o papel de potencializar e 

dar visibilidade aos movimentos reais existentes nos espaços urbanos. Ainda sobre a natureza 

desses movimentos que tem as redes sociais como base de sua construção e mobilização, 

Castells explica como esses movimentos iniciados na internet transformam-se em movimentos 

concretos em busca do espaço da autonomia: 

Embora esses movimentos geralmente se iniciem nas redes sociais da internet, 

eles se tornam um movimento ao ocupar um espaço urbano, seja por ocupação 

permanente de praças públicas seja pela persistência das manifestações de rua. 

O espaço do movimento é sempre feito de uma interação do espaço dos fluxos 

na internet e nas redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares 

ocupados e dos prédios simbólicos visados em seus atos de protesto. [...]. O 

espaço da autonomia é a nova forma espacial dos movimentos sociais em rede 

(CASTELLS, 2013, p. 161). 

              Atualmente, o Brasil registra a maior população jovem de sua história em termos 

absolutos, com 48,85 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, correspondendo a cerca de 25% de 

sua população
86

. As demandas desse contingente populacional expressivo apenas recentemente 
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 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012. 
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entraram na agenda das políticas públicas ao ganharem força com a Política Nacional de 

Juventude (PNJ), a partir de 2003, e com a criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), 

em 2004, quando essa passa a ser a responsável direta pela formulação de políticas 

governamentais com os jovens, no plano federal. Algumas prefeituras e governos estaduais têm 

ensaiado a formulação de políticas específicas para esse segmento da população, envolvendo 

programas de formação profissional e de oferecimento de serviços de saúde, cultura e lazer.
87

     

        Mais recentemente e com grande divulgação na mídia nacional, foi aprovado o Estatuto 

da Juventude pelo Congresso Nacional. A proposta define direitos específicos para jovens na 

faixa de 15 a 29 anos e estabelece diretrizes para o poder público criar e organizar políticas 

para essa idade. Entre os benefícios estão a meiaentrada em eventos culturais e a gratuidade e 

meia passagem no transporte coletivo interestadual para os jovens de baixa renda. A referida 

proposta também cria o Sistema Nacional de Juventude, o qual visa a “organizar a política de 

juventude e induzir a ampliação de seus órgãos de gestão e de participação em todos os níveis 

da Federação”. 

                O Estatuto da Juventude aponta direitos importantes em seus artigos. Alguns deles 

enfatizam a importância da circulação e mobilidade dos jovens, que, ao lado do direito à 

produção cultural e da ampliação dos espaços públicos de lazer, estão no centro das 

reivindicações dos jovens expressos nas manifestações recentes.
88

 

                   A julgar pelo estabelecimento dessa nova estrutura organizacional para o atendimento das 

demandas da juventude brasileira – principalmente quanto aos jovens das camadas de baixa 

renda – em suas necessidades mais prementes, pode-se indagar se de fato chegou a hora dos 

jovens terem acesso a oportunidades mais ampliadas para a realização de seus objetivos e 

necessidades:  

Esta é a hora de alargarmos nossa agenda, pois estão em jogo a transformação 

das políticas de juventude em políticas de Estado, o aprofundamento dos 
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 A Prefeitura de Mossoró conta em sua estrutura organizacional com a Secretaria do Desenvolvimento Social e 

Juventude, que desenvolve atividades com jovens, idosos, gestantes e o público atendido por seus equipamentos. 
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 O Estatuto da Juventude foi aprovado em 09.07.2013 pelo Congresso nacional, após quase dez anos de debates. 

Sancionado pela Presidência da República em 05.08.2013. Além de definir o público-alvo do Estatuto e as 

diretrizes das políticas públicas, o projeto visa a afirmar “os direitos dos jovens no campo dos direitos humanos 

fundamentais; da cidadania, da participação social e política, e da representação juvenil; da eduação; da 

profissionalização, do trabalho e da renda; da igualdade; da saúde integral; da cultura, da comunicação e da 

liberdade de expressão; do desporto e lazer; e do meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 
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canais de participação direta dos jovens e o papel central dessa geração para o 

desenvolvimento sustentável do País.
89

  

É a hora de colocar a juventude no centro do projeto de desenvolvimento e 

efetivamente assegurar prioridade nesta agenda, aproveitando o bônus 

demográfico e toda criatividade e potência da maior geração de jovens da 

história. São 50 milhões de jovens que aguardam mais oportunidades e 

direitos.
90

 

                    Apesar do Estatuto da Juventude e das perspectivas que se abrem para uma política de 

juventude mais consistente, Carrano lembra que, no Brasil, política de juventude é quase 

sempre apenas identificada com políticas para os jovens pobres. Assim, “se não tivermos 

políticas mais estruturadas, essas específicas para setores esquecidos acabam sendo políticas 

compensatórias de um processo histórico desigual” (CARRANO, 2013, p. 26). Para esse autor, 

“a política pública tem que servir como suporte para a emancipação à vida adulta”.  

          Mesmo com a atenção que se deu recentemente à questão dos jovens, Carrano lembra 

que ainda “não existe uma mobilização social em torno da juventude como se deu com o ECA, 

então, os jovens ficam ao sabor de arranjos políticos que se dispõem a lidar com o tema. Não 

há urgência, nem tanta pressão social”  (CARRANO, 2013, p. 27). Para se chegar a esse 

nível da realidade, Melucci atenta para o avanço da democracia como força capaz de 

proporcionar aos movimentos juvenis um espaço mais expressivo para os mesmos como 

atores sociais atuantes no processo de inovação política e social: 

Quando a democracia for capaz de garantir um espaço para que as vozes 

juvenis sejam ouvidas, a separação será menos provável e movimentos juvenis 

poderão tornar-se importantes atores na inovação política e social da 

sociedade contemporânea (MELUCCI, 2007, p. 41). 

            Talvez o exemplo dado pelo Movimento do Passe Livre (MPL)
91

 seja o caminho a ser 

percorrido por uma juventude indignada com os rumos de um país que ainda insiste em 

negar direitos à sua população, especialmente aos seus jovens, quase sempre ignorados 
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 Severine Macedo, secretária nacional da juventude. “A pesquisa Agenda Juventude Brasil. Le Monde 

Diplomatique, fev/2014, p. 9. 

90 Gabriel Medina,  secretário nacional da juventude para o periodo 2015-2018. “O segundo mandato e a 

juventude”.  http://www.brasil247.com/pt/247/artigos/167234/Os-desafios-do-segundo-mandato-e-a-

Juventude.htm.  Em 20.01.2015. 
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 Movimento criado em 2005 para reivindicar o direito ao transporte  gratuito e de qualidade para a população das 

cidades. Tem como suas principais características ser horizontal, autônomo, apartidário, com decisões tomadas 

coletivamente.  Prioriza a ação direta e utiliza o ciberativismo e novas mídias como forma de divulgação e 

ampliação de seus atos e „carnavalizam‟ os protestos como forma de mobilizar e chamar a atenção.  
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como sujeitos sociais capazes de contar sua própria história e que, recentemente,  

demonstraram não estar descuidados dos rumos de suas vidas e de suas cidades através de 

atos contestatórios que tomaram o País em memoráveis jornadas, como constataremos 

posteriormente com as manifestações ocorridas em Mossoró, capitaneadas pela organização 

local denominada “Movimento Pau de Arara”(MPA). 

                Também em outro epsódio recente que envolveu os jovens das periferias 

metropolitanas, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, com os chamados 

“rolezinhos”, a condição juvenil chegou à mídia e, mais uma vez, foi retratada como algo 

negativo para os jovens das camadas populares que adentraram os espaços dos shoppings 

centers em busca do direito à circulação e exposição de sua identidade periférica. Para 

alguns estudiosos da temática que envolve a juventude, casos como o “rolezinho”, que 

assumem a conotação de conflito, tornam-se importantes como forma de mobilização: “A 

antropologia diz que o conflito geracional é central na existência humana. A geração nova 

coloca em questão os valores e avanços que a geração anterior atingiu. É importante esse 

conflito. É isso que vai mobilizando” (DAYRELL, 2013, p. 28). 

                      Recentemente, em um encontro da presidenta da República com jovens representantes 

de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, um dos jovens presentes expôs as 

dificuldades para o diálogo e a compreensão da relação da sociedade com a juventude das 

periferias, ao cobrar do governo uma linguagem mais informal e próxima dos jovens, além 

de investimentos em lazer e segurança nas comunidades pobres:  

Não é questão de chamar de „mano‟, mas falar em „caros companheiros‟ para o 

jovem, ele não vai se identificar. A gente tem que falar a linguagem do jovem 

para ele entender. Tem muito curso, muito benefício para levar para a 

comunidade, mas que não chega no meio da favela. Por que não chega? Porque 

às vezes a linguagem não é adequada, não é certa. [...]. O rolezinho ocorre há 

muito tempo e foi exposto pela mídia como uma baderna. Mas não é isso que a 

gente quer passar, a gente está aqui brigando por espaço cultural, por espaço na 

comunidade. A gente quer curtir o shopping sim, mas a gente quer trazer o 

rolezinho para dentro da comunidade, que é lá que está faltando cultura.
92

 

                 Se considerarmos que os jovens são afetados pelos efeitos das transformações dos espaços 

urbanos e que eles tendem a constituir uma poderosa força com possibilidades concretas de 

influenciar decisivamente nos rumos das sociedades modernas, conforme nos afirmam Catani e 
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Mc Chaveirinho, representante da Associação dos Rolezinhos. Encontro realizado em Brasília, em 10.04.2014, 

com cerca de trinta jovens de diversas representações, inclusive, representantes do MPL, quando a presidenta 

cobrou mobilização das entidades juvenis para pressionar o Congresso Nacional visando aprovação da reforma 

política. “Após encontro, jovens dizem que Dilma não vai propor lei para reprimir protestos”. Tribuna do Norte, 

10.04.2014. 
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Gilioli (2008), como então situar essa questão junto ao conjunto dos segmentos jovens de 

Mossoró? O que é ser jovem hoje nessa cidade? Que perfis apresentam a juventude local? Há 

processos de (re)significação da existência juvenil em curso?  

3.2 Ser jovem em Mossoró: (re)significações da existência 

 

 Não é nossa pretensão definir exatamente o que é ser jovem na Mossoró 

contemporânea, considerando os limites de nossa proposta de estudo e a complexidade da 

realidade que envolve a pluralidade da juventude e a condição juvenil. A idéia é evidenciar os 

perfis dos grupos juvenis mais significativos que se apresentam em seu cenário urbano atual, 

através das distintas formas pelas quais eles se expressam em suas relações com a cidade, tanto 

no sentido da contestação e/ou reivindicação, que revelam a disposição e o engajamento 

marcados por uma crescente politização de parte dos seus jovens, como também pela existência 

de outros setores de sua juventude que se agregam em função de motivações que envolvem 

interesses mais específicos e outras subjetividades, quando comparados ao que se verifica mais 

comumente em relação aos movimentos sociais e coletivos criados em função de lutas e causas 

mais gerais, que permeiam a sociedade e podem conduzir a iniciativas e atitudes traduzidas na 

ação direta, como forma de luta por parte desses grupos. 

 A existência de perfis distintos no contexto juvenil de Mossoró confirma que há 

processos de (re)significação da existência em curso na cidade, como veremos nas demais 

seções que se seguem no presente estudo ao abordarmos as formas de sociabilidade, as 

territorialidades e o cotidiano dos jovens dessa cidade no contexto de transformações do urbano 

local. 

  A exemplo de outras cidades de porte equivalente na rede urbana nacional, Mossoró 

tem um elevado percentual de jovens na composição de sua população. A estrutura econômica 

local consegue absorver parte da mão-de-obra dos jovens da cidade, especialmente no setor de 

comércio e serviços. Contudo, as baixas remunerações e a precariedade do trabalho, em alguns 

casos, são uma realidade a se considerar no contexto local, haja vista contarem como fatores  

que contribuem para a elevação do trabalho informal entre os jovens e para a existência de um 
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número expressivo da chamada geração “nem e nem”, ou seja, os jovens que não trabalham e 

nem estudam, especialmente nas camadas de baixa renda.
93

 

  Mossoró conta com um expressivo contingente de jovens estudantes universitários, 

principalmente devido à distribuição espacial da estrutura universitária da região ser fortemente 

concentrada na cidade, além da mesma constituir-se como principal ponto receptor de migração 

interna de jovens da sua região de abrangência. É do setor universitário local, embora não 

apenas deste, de onde partem as principais ações que têm posto os jovens em cena nas suas 

ruas, em tempos recentes, em reivindicações por mais direitos à cultura, ao lazer ou até mesmo 

por necessidades mais básicas da população, como melhorias na mobilidade urbana, entre 

outras. 

 E foi exatamente em consequência da questão da mobilidade urbana em Mossoró que 

surgiu um coletivo comandado, em sua maior parte, por estudantes. Esse coletivo, intitulado 

“Movimento Pau de Arara” (MPA), promoveu as maiores manifestações de rua da história 

recente da cidade e, segundo o próprio Manifesto (anexo 1), “é o resultado de uma articulação 

popular constituída por estudantes, sindicalistas, militantes sociais, trabalhores e 

trabalhadoras que estão insatisfeitos/as com a precariedade do transporte público em 

Mossoró/RN”.
94

 

O MPA era um movimento com uma pauta centrada em um conjunto de reivindicações 

que visavam essencialmente ao direito à mobilidade urbana, prejudicada pela secular 

precariedade do transporte público na cidade. Na esteira das grandes manifestações que 

tomaram conta do País, em meados de 2013, os estudantes de Mossoró aproveitaram a 

oportunidade para uma retomada das atividades do movimento estudantil local, que desde 

2011, quando foram  realizadas mobilizações relevantes
95

, estava,  de certa forma, 

desarticulado. 
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 A cidade de Mossoró tem 259.886 habitantes. Desse total da população, 75.342 habitantes estão na faixa etária 

de 15 a 29 anos, sendo 37.175 homens e 38.167 mulheres, atingindo em torno de 30% do total da população do 

município. Censo Demográfico 2010, IBGE. 
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 Manifesto do MPA. Disponível em: < https ://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara?sk=photos_albums>.  

Acesso em 03.11.2013. 
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 Em 2011, um grupo de estudantes secundaristas e universitários promoveu a ocupação do prédio da 12ª DIRED 

(Diretoria Regional de Ensino e Desportos) em Mossoró, por 28 dias. Nesse mesmo ano os estudantes realizaram 

uma manifestação durante o Cortejo Cultural de 30 de setembro, desfile cívico comemorativo da libertação dos 

escravos em Mossoró, realizado anualmente pela Prefeitura local. 
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O ponto em comum do MPA com os demais movimentos que surgiram em 2013, em 

outras cidades do País, seria o uso das redes sociais como instrumento de convocação e 

mobilização (figuras 01 e 02); porém, em Mossoró, devido à gravidade da questão do 

transporte público na cidade, algo historicamente negligenciado pelo poder público local, não 

se reivindicou apenas a redução do preço da passagem, como ocorreu na maioria dos lugares. 

Havia toda uma demanda relacionada à questão da mobilidade urbana, que se pautou até 

mesmo pela necessidade de se ter de fato uma política de transporte para a cidade através da 

implementação de um plano de mobilidade já existente e ainda não posto em prática até então: 

“queremos que o plano de mobilidade que existe desde 2010 seja implantado na cidade, pois o 

plano contempla todas as nossas outras reivindicações, nós não queremos só promessas e sim 

solução no problema do transporte público de Mossoró”.
96

 

Fig. 01: Convocação de reunião pela rede social 

 

Crédito:< https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos/>  

 

Fig. 02: convocação para ato público na cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédito: <https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos/> 
 

           A indignação que esta situação sempre provocou na cidade contribuiu para potencializar 

a capacidade de mobilização e arregimentação de parte dos setores sociais mais atingidos em 
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 Luiz Luz, membro do MPA. “‟Movimento Pau de Arara‟ estudantes reivindicam melhorias no transporte 

público de Mossoró”. Jornal de Fato. 18.06.2013. 

https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos/
https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos/
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suas necessidades básicas, como o direito à circulação, que, assim, ganhou força e permitiu que 

os jovens se reencontrassem com as ruas e percebessem as possibilidades abertas no que se 

refere à construção de alternativas para a existência deles e da própria cidade. 

 No período de apenas dez dias do mês de junho de 2013, quatro grandes atos pela 

implantação do plano de mobilidade urbana agitaram o Centro e as adjacências da Mossoró de 

todas as “liberdades”, como nunca havia ocorrido na história recente da cidade, geralmente 

acostumada a presenciar multidões em suas ruas apenas em épocas de festas, de disputas 

eleitorais ou na procissão de Santa Luzia, padroeira local.
97

 

 

Fig. 03: charge do MPA em rede social 

         
Crédito: < https://www.facebook.com/groups/477434779000185/?fref=ts>. 
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 Os protestos com maior número de manifestantes foram realizados nos dias 18, 20, 25 e 28/06/2013. No 

Primeiro evento os manifestantes foram até a Câmara Municipal onde tiveram acesso à Tribuna e entregaram sua 

pauta aos vereadores. 

 

https://www.facebook.com/groups/477434779000185/?fref=ts
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Foto 75: Manifestação do MPA: primeiro ato da jornada de junho 

 
Crédito:< https://www.facebook.com/groups/477434779000185/photos/>. 

 

Foto 76: Jovens na Câmara municipal: autonomia?   Foto 77: jovens em ação: jornada junina 

 
 

Crédito: https://www.facebook.com/                          Crédito: http://www.ocamera.com.br/site/post/4163                        

MovimentoPauDeArara/photos_stream. 

Foto 78: os jovens pela mobilidade urbana           Foto 79: irreverência juvenil nas ruas 

    
Crédito:< https://www.facebook.com/                          Crédito: :< https://www.facebook.com/                  

MovimentoPauDeArara/photos_stream>.                    MovimentoPauDeArara/photos_stream>. 

 

https://www.facebook.com/groups/477434779000185/photos/
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 Da mesma forma que a midia nacional divulgou amplamente os movimentos similares 

que aconteciam naquele período no espaço das grandes cidades e capitais, na mídia local as 

mobilizações capitaneadas pelo coletivo “Pau de Arara” também teriam grande repercussão em 

seus escritos e imagens, que geralmente ressaltavam o caráter “pacífico e democrático” dos 

protestos. Apenas em um caso isolado a questão foi colocada como um fato atrelado a uma 

tendência “nacional”, pondo-se em dúvida, de forma sutil, a capacidade de mobilização dos 

jovens da cidade, como se não existisse uma causa “local” que, efetivamente, justificasse as 

manifestações com a intensidade verificada no período: 

Os estudantes de Mossoró foram às ruas por melhorias no transporte coletivo. 

Reivindicação justa, haja vista que o sistema, assim como em todo o País, se 

apresenta ultrapassado. Agora, a manifestação, ordeira e democrática, diga-se, 

surge muito mais pela influência da luta nacional do que propriamente pela 

situação local. De qualquer forma, os caras-pintadas voltaram.
98

 

 De fato, não se pode desconhecer a influência das mobilizações de protestos pela 

redução das passagens no transporte público que eclodiram, inicialmente, em outros espaços do 

País, onde os movimentos estudantis e sociais já teriam um histórico de atuação e se 

encontravam mais articulados e com maior poder de mobilização, como no caso do MPL. 

 No entanto, considerando as dificuldades e limitações que os movimentos sociais 

costumam ter para se organizar e atuar em espaços como Mossoró, é preciso compreender não 

apenas que a conjuntura nacional era favorável à iniciativa de criação do Coletivo “Pau de 

Arara”, mas que também havia uma causa própria dando suporte às articulações e 

encaminhamentos propostos pelo mesmo. Castells enfatiza esse aspecto em que há uma 

simultaneidade nas ações entre o local e o global, conforme os enredos e suas especificidades, 

que ganham vida em suas conexões com os respectivos contextos:  

Os movimentos são simultaneamente locais e globais. Começam em contextos 

específicos, por motivos próprios, constituem suas próprias redes e constroem 

seu espaço público ao ocupar o espaço urbano e se conectar às redes de 

internet. Mas também são globais, pois estão conectados com o mundo inteiro, 

aprendem com outras experiências e, de fato, muitas vezes são estimulados 

por essas experiências a se envolver em sua própria mobilização. Além disso, 

mantêm um debate contínuo na internet e algumas vezes convocam a 

participação conjunta e simultânea em manifestações globais numa rede de 

espaços locais (CASTELLS, 2013, p. 161).   
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 “Mossoró acompanha tendência nacional”. Jornal de Fato. 19.06.2013. 
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 Contudo, apesar de criticado por uns como um movimento “pacífico”, “ordeiro”, com 

vinculações partidárias que restringiriam a sua capacidade de ação direta e que, por isso 

mesmo, não contribuiriam para o avanço da organização e mobilização dos estudantes 

envolvidos nos protestos realizados, o movimento é também saudado por outros por retirar os 

jovens da inércia a que estavam submetidos, dando-lhes esperanças e a possibilidade de 

vislumbrar novas perspectivas em suas formas de lutas pelas transformações sociais 

necessárias. Pode-se dizer, ainda, que as iniciativas e ações preconizadas pelo MPA revelaram 

o protagonismo juvenil em curso e a riqueza de experiências como possibilidade que os jovens 

podem ter, considerando a capacidade de autonomia dos mesmos: 

 Estes fenômenos indicam que é preciso ainda considerar a capacidade de 

autonomia das juventudes, partindo da sua relação experimental com 

valores, ideias e instituições durante sua socialização secundária. Daí ainda 

podem emergir visões de mundo alternativas e radicalmente críticas 

(GROPPO, 2004, p. 20). 

          Após as jornadas de junho de 2013, o MPA conseguiu ser parcialmente atendido em 

torno das reivindicações contidas na sua pauta inicial, como a inclusão da questão do transporte 

público na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) do Município, pontos de recarga no horário e 

a adoção de uma linha de integração para os estudantes. Todavia, as mobilizações para a 

implantação de um efetivo plano de mobilidade urbana persistiram ao longo desse ano, em 

Mossoró, mesmo que de forma mais pontual e com um número bem menor de participantes, 

quando comparado com os protestos iniciais.  

          Um dos momentos mais significativos protagonizado pelos jovens ainda o ano de 2013 

seria a realização de uma manifestação no Corredor Cultural da Avenida Rio Branco (foto 80), 

em pleno dia de apresentação do Projeto “Viva a Rio Branco”, em meio à tensão causada pela 

possibilidade de acirramento dos ânimos entre os manifestantes e os guardas municipais, como 

se especulava nas redes sociais. Porém, tal fato não se concretizou e os jovens circularam entre 

os frequentadores da referida Avenida com seus cartazes com apelos à mobilidade urbana e 

críticas ao Projeto“Viva a Rio branco”. 

          Talvez o mais emblemático do protesto em pleno Corredor Cultural da Avenida Rio 

Branco, realizado pelo MPA, esteja no fato de que, após alguns anos de sua concepção, pela 

primeira vez, houve de fato um questionamento público por parte dos jovens em relação à 

utilização de um espaço como esse, o qual, além de abrigar os principais vetores da 

modernidade cultural e de lazer na história recente da cidade, tornou-se um espaço voltado para 

práticas esportivas e de recreação, através de um projeto idealizado pela municipalidade, ao 
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passo que na cidade ainda persistem as dificuldades advindas da falta de uma política de 

mobilidade urbana que contemple as necessidades de circulação da população, como assim 

colocado no texto de divulgação da proposta da manifestação “Rio Branco para todos e não 

para poucos”:  

O descaso com a cidade fica mais claro a cada dia. Agora, se investe muito 

dinheiro em um único local da cidade, com a falácia de fomento ao lazer e de 

segurança para o desenvolvimento de atividades com bicicletas e patins. Mas 

Mossoró não é só a avenida Rio Branco, não é só o corredor cultural. Mossoró 

tem uma infinidade de localidades que não podem desfrutar de todo o 

privilégio da agraciada Rio Branco. Tem uma maioria de pessoas que se 

arriscam de bicicleta, todos os dias, em meio ao trânsito, que esperam ônibus 

por horas, que não têm acesso ao ônibus e que tem suas vidas prejudicadas por 

isso. E lá vem mais uma vez a prefeitura com uma maquiagem barata, 

convocando a cidade a dar um viva à Rio Branco. Mas não é a Rio Branco que 

merece um viva e sim as localidades esquecidas pelo poder público municipal. 

Por não termos uma Mossoró para todos: o pau de arara não para!
99

 

 

Foto 80: Protesto dos jovens no Corredor Cultural de Mossoró 

 
Crédito : <https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos_stream>. 

 

 Após um ano das manifestações protagonizadas pelos jovens comandados pelo MPA, a 

questão da mobilidade urbana em Mossoró seria abordada em uma matéria, contida num dos 

periódicos da imprensa dessa cidade, cujo conteúdo era uma avaliação do que representou esse 

Movimento em relação às perspectivas de mudanças da mobilidade local. Conforme a referida 

matéria, um empresário do setor de transportes da cidade e um representante do MPA assim se 

pronunciariam a respeito de suas impressões acerca do tema enfocado: 
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 Disponível em < https://www.facebook.com/events/248692385277839/>. Acesso em 05.06.2014. 
 

https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos_stream
https://www.facebook.com/events/248692385277839/
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Vendo pelo lado prático, o movimento (Pau de Arara) não alterou em nada a 

mobilidade urbana em Mossoró. Talvez em parte pelo ano passado ter sido um 

período de instabilidade política, o que não permitiu que se avançasse muito 

nas negociações para que se melhorasse o sistema.
100

 

A maior conquista do Movimento foi o tamanho da mobilização que houve na 

cidade. Nós não nos resumimos aos movimentos de rua, conseguimos 

participar permanentemente das discussões sobre mobilidade urbana e do 

processo de licitação para as novas empresas de ônibus e, em breve, devemos 

retomar as mobilizações.
101

    

 Em movimentos reivindicatórios e/ou contestatórios de tamanha expressividade para a 

realidade local, como esse liderado pelo MPA, por mais que tenha sido realizado em sintonia 

com outros similares no espaço das cidades do País,  tendo os jovens como principais 

protagonistas da ação coletiva, cabe destacar a iniciativa local, pois ao colocar milhares de 

jovens há tempos desmobilizados nas ruas de Mossoró, tal movimento configurou-se como o 

„novo‟ em meio a mesmice de um cotidiano que, até então, praticamente apenas revelava o lado 

das festas e as formas de entretenimento com base em relações de consumo para sua(s) 

juventude(s). 

A questão da mobilidade urbana em Mossoró, principalmente pela deficiência do 

sistema de transporte publico, é uma questão em aberto no momento atual. A relevância dos 

protestos realizados até aqui consiste no fato de que esse movimento de jovens trouxe essa 

discussão para as ruas, abrindo o diálogo com a sociedade e com o poder público a respeito do 

tema, confirmando assim que as mobilizações realizadas até o presente não constituiram  um 

despretensioso “rolezinho”feito pelos jovens nas ruas do seu Centro.  

Alguns dos dirigentes do MPA, quando indagados, algum tempo depois, sobre se havia 

algum sentimento de frustração no que se refere à questão da mobilidade urbana e do transporte 

público, que continuavam sendo pontos frágeis a atingir principalmente os setores da população  

mais dependentes do seu uso, argumentaram que a iniciativa da criação desse Movimento e as 

mobilizações que se seguiram a ele, pelas ruas da cidade, resultaram em um saldo bastante 

positivo,: 

                                     Ninguém esperava tamanha mobilização (Lidiane Samara, estudante). 
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 Eudo Laranjeiras, empresário do setor de transporte em Mossoró. “Movimento Pau de Arara completa um ano 

sem alcançar grandes metas”. O Mossoroense. 15.06.2014. 
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 Max Medeiros, representante do MPA. “Movimento Pau de Arara completa um ano sem alcançar grandes 

metas”. O Mossoroense. 15.06.2014. 
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 Conseguimos avançar em algumas pautas: LDO; pontos de recarga no horário; 

a integração (Yure Costa, estudante). 

É uma questão do direito à cidade (Mykaell Bandeira, estudante). 

O movimento é vitorioso, pois conseguiu colocar em pauta a questão  da 

mobilidade urbana. É tanto que foi vitorioso que na campanha os candidatos 

prometiam resolver a questão da mobilidade (Lidiane Samara). 

Não é vitória, nem derrota...cabe o movimento retornar com mais força (Yure 

Costa).
102

 

Embora os movimentos de jovens ocorridos em todo o País,  em torno da questão da 

mobilidade urbana, tenham cessado momentaneamente na maior parte dos locais ou então 

tenham sido realizados com menor expressividade em alguns outros, em Mossoró, segundo 

seus dirigentes, o MPA continua ativo e busca retomar ou intensificar suas atividades junto aos 

jovens com novas programações, visando ampliar suas conquistas. 

             No âmbito da representação da juventude local, a cidade contava com uma 

entidade denominada “Fórum da Juventude de Mossoró” (FOJUMOS), a qual realizou dois 

fóruns municipais, desde sua fundação, quando elegeu delegados e algumas propostas para 

sua participação no Fórum Estadual da Juventude e publicou o “Manifesto da Juventude 

Mossoroense” (em anexo).  Ao contrário do MPA, a FOJUMOS não priorizava a ação 

direta como forma de intervenção e estratégia política junto aos jovens, atuando mais no 

sentido do acompanhamento e cobrança de políticas para a juventude local, principalmente 

em relação à Câmara Municipal.  A impressão é que a entidade parecia focar demais na 

institucionalidade, parecendo atuar mais como um setor da juventude de um determinado 

partido politico na cidade, algo comum na estrutura organizacional dos partidos politicos 

no País. Assim, no tocante à essa organização, caberia saber qual o poder de representação e 

capacidade de mobilização da mesma no contexto juvenil local.
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 Entrevista ao autor em 21.01.2015. 
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O Fórum Municipal da Juventude de Mossoró (FOJUMOS) apresenta-se em sua página no facebook como uma 

ONG fundada em 17.12.2007.  Em sua descrição propõe-se a “ter uma atuação conjunta para a questão das 

políticas públicas para a juventude”, assim como “dá especial atenção à avaliação de ações do poder público 

municipal, e acompanha de perto a pasta da Juventude”. Em sua página no facebook não constam registros 

nem fotografias de participação da entidade ou de seus membros nos protestos ocorridos em junho de 2013, 

ou em outros eventos similares no espaço público da cidade. .https://www.facebook.com/FOJUMOS?fref=ts, 

Acesso em 13.02.2014. Posteriormente, o FOJUMOS encerraria suas atividades como entidade. 
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Foto 81: Fórum da Juventude de Mossoró: a busca da representatividade 

 
Crédito: disponível em: <http://mineiropt.com.br/noticias-29993#.U0K2FvldWuo>.  
 

Um grupo que costuma participar das mobilizações no espaço público de Mossoró para 

exposição de suas lutas em torno da igualdade das relações de gênero são as jovens feministas 

agrupadas no Centro Feminista 8 de Março (CF8), uma entidade local que já tem um histórico 

de combate à opressão e defesa dos interesses da mulher e das questões sociais e culturais em 

sua trajetória. O grupo mantém fortes ligações com os movimentos sociais e as lutas populares, 

definindo uma identidade própria e atuando como um movimento que consegue ir além de suas 

trincheiras.  

O movimento feminista em Mossoró constitui um espaço aberto para o ingresso de 

novas militantes, as quais são facilmente reconhecidas nas mobilizações que costumam 

participar, notadamente pelos cantos e palavras de ordem entoados ao som dos seus tambores 

coloridos, levando alegria e irreverência na defesa de sua causa, em uma cidade e região onde 

ainda imperam níveis elevados de violência e preconceito contra a mulher. 

Foto 82: mobilização de jovens feministas no Centro da cidade 

 

Crédito: do autor. Em dez/2014. 

http://mineiropt.com.br/noticias-29993#.U0K2FvldWuo
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A Batucada Feminista de Mossoró foi a primeira do gênero a ser criada no País, em 

1993, e pelo sucesso alcançado em suas apresentações, passou a ser adotada por outras 

entidades similares de outras partes do território nacional. Segundo o CF8, “Mossoró foi a 

primeira cidade do país a usar o batuque como forma de manifestação característica do 

feminismo”, tornando a batucada feminista um instrumento de inclusão de novas militantes para 

ingresso na referida entidade.
104

 

Foto 83: Batucada Feminista em Mossoró: entusiasmo 

 
Crédito: disponível em:<http://marchamulheres.wordpress.com/2014/03/11/ 

veja-como-foram-as-mobilizacoes-da-mmm-neste-8feminista-por-todo-o-brasil/>.  

 Os adeptos do skate em Mossoró têm um espaço para a prática dessa modalidade 

esportiva na cidade já há algum tempo. Inicialmente, os mesmos se reuniam em uma pista onde 

hoje está localizado o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. Em 2002, com a construção do 

referido Teatro e a partir da reivindicação dos praticantes,  a municipalidade construiu uma 

pista mais adequada para a prática do esporte, também na mesma avenida (a Avenida Rio 

Branco) em que se situava a pista anterior, surgindo daí o Skate Parque, 

 O Skate Parque é um espaço compartilhado por skatistas, patinadores e bikeiros, 

configurando uma territorialidade bem demarcada, provavelmente hierarquisada pelos 

primeiros, onde se desenvolvem relações de sociabilidade entre os frequentadores do local. A 
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 “Batucada organizada pelo Centro Feminista 8 de Março chega aos quatro cantos do Brasil”. O Mossoroense. 

12.01.2014.  
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frequência constante a esse espaço caracteriza a prática esportiva como elemento relevante no 

cotidiano desses jovens. 

 O crescimento no número de participantes da modalidade esportiva na cidade, nos 

últimos anos, faz com seus adeptos reivindiquem a construção de um outro espaço que 

comporte os skatistas e proporcione as devidas condições para a sua prática. Nesse local, além 

das eventuais competições em que participam competidores de outras cidades e até de outros 

estados da região, também ocorrem shows de rock com as bandas desse gênero musical 

existentes na cidade, definindo assim a existência de uma articulação baseada em afinidades 

entre os frequentadores desse espaço e os  adeptos do rock em Mossoró. 

Os frequentadores do Skate Parque costumam ter problemas de convivência com os 

moradores do entorno desse espaço, principalmente devido ao barulho provocado pelo 

movimento diário incessante e de um propalado tráfico e consumo de drogas ilícitas nesse 

local.  Assim, é em meio a prazeres e conflitos dessa ordem que a juventude encontra, nesse 

espaço e na modalidade esportiva praticada no local, uma forma de “ser jovem” em Mossoró. 

Como disse Groppo (2004), em passagem anterior do texto, talvez esse seja o caso das 

“juventudes modernas”, nas quais força e fraqueza advêm de sua “relação experimental” com o 

presente, ao encarar seus desafios na construção de valores que os direcionam para a 

(re)significação de suas existências. 

 

Foto 84: Skatistas em dia de competição 

 
Crédito: http://lucy-photofriends.blogspot.com.br/ 

2010/12/campeonato-de-skate-12122010-mossoro-rn.html. 
 

 Uma outra atividade que conta com aceitação no meio juvenil da cidade é a capoeira,  a 

qual atua como um instrumento de socialização de jovens e crianças, geralmente em situação 

de risco, principalmente advindas das camadas populares. Os capoeiristas constituem um 
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agrupamento numeroso entre os jovens de Mossoró, já estando inseridos na paisagem de suas 

praças, em exibições que conseguem atrair olhares e aprovações.  Os adeptos dessa prática 

esportiva costumam realizar encontros nas praças da cidade, que se configuram em 

oportunidades para estabelerem relações de sociabilidade e afirmação de identidades.  

Foto 85: Capoeira em praça da cidade 

 
Crédito: O Mossoroense, 22.09.2011.  

 

 Já em relação à existência de grupos de jovens reunidos em torno do grafite, em 

Mossoró não parece haver tanta repercussão dos trabalhos realizados pelos adeptos dessa 

atividade de perfil eminentemente urbano. Em uma busca através da internet por matérias a 

respeito do grafite no espaço local, encontramos poucas matérias a respeito, sendo algumas 

delas realizadas já há algum tempo, as quais enfocavam exatamente as dificuldades dos 

grafiteiros quanto à aceitação dos seus trabalhos na cidade. 

 A referida matéria no órgão da imprensa local fazia menção ao fato dos grafiteiros 

integrantes de uma entidade, a Associação Potiguar de Grafite (APG), terem feito um trabalho 

de grafitagem em uma das pontes do rio Mossoró como forma de chamar a atenção da 

sociedade para a poluição desse rio. Ainda segundo seus integrantes, o objetivo da 

manifestação do grupo seria também a compreensão do grafite como arte: “Mossoró está se 

tornando mais urbana e o grafite é a arte que pode prevenir a pichação, por isso queremos  

que a sociedade como um todo entenda que não é vandalismo, mas sim arte”. Outro objetivo da 

entidade era a busca de apoios para o desenvolvimento da sua atividade, vista então como 

instrumento de socialização infanto-juvenil: “gostaríamos de fazer grafite em outros muros e 

realizar cursos profissionalizantes com garotos de rua”.
105

 

                                                           
105

 Altemar Anda, membro da APG. “Grafiteiros protestam contra poluição do rio Mossoró”. O Mossoroense. 

03.07.2003. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-3xb2SAVG6_o/TnrvnCL8cfI/AAAAAAAADWw/pvrx67AJERM/s1600/Capoeira.jpg
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Ainda nos primeiro anos do presente século, seria realizada a Primeira Mostra Mossoró 

de Grafite, no Clube Aceu, com as participações de grafiteiros do Rio Grande do Norte e do 

Ceará, tendo como principal objetivo difundir a arte derivada da pichação como forma de 

representar os anseios sociais, tornando-os, assim, a referência desse evento: “o estilo que 

trouxemos para os muros do Aceu foi um estilo mais autêntico. Já que esse é um ano politico, 

queremos mostrar a eles o que mais aflige os moradores da cidade de Mossoró. Nosso rio está 

morrendo, as pessoas estão ficando pobres e a miséria é uma realidade”.
106

 

 Nos dias atuais, ainda que timidamente, o grafite se incorporou à paisagem urbana de 

Mossoró, mesmo que sejam poucos os que valorizam a atividade como arte capaz de abrir 

possibilidades para a inclusão social e para transformar os muros e fachadas da cidade em 

locais que permitam não apenas se ver a beleza e as cores que ela é capaz de produzir, mas 

também se ter uma leitura da cidade e de seus enredos a partir daquilo que a atividade puder 

expressar. 

 Um projeto itinerante, denominado “Muro Livre S.A”, tem promovido intervenções 

artísticas em comunidades carentes de bairros afastados de Mossoró, onde são apresentados aos 

jovens os conceitos da arte contemporânea ligados ao grafite e às técnicas da grafitagem, 

mostrando as diferenças dessa arte em relação ao vandalismo das pichações tão comuns nos 

muros desses espaços, principalmente devido às disputas entre gangues locais. Para seus 

idealizadores, o referido projeto visa não apenas a ensinar, mas a permitir que os moradores 

participem produzindo arte.
107

  

 

Foto 86: Grafiteiro em ação no Beco dos Artistas 

 
Crédito: <https://www.facebook.com/coletivopegobeco?fref=ts>. 
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 Marcelo Lacerda, organizador da Mostra. “Mostra Mossoró de Grafite rouba a cena na Aceu”. O Mossoroense. 

02.07.2004. 
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 “Projeto visa levar arte do grafite para as periferias de Mossoró”. O Mossoroense. 22.12.2013. 

https://www.facebook.com/coletivopegobeco?fref=ts
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         Não obstante a importância do grafite como arte urbana em Mossoró, a forma mais 

comum de expressão através de pinturas em muros é a pichação de protesto, a qual, ao longo 

dos anos, se tornou muito comum nessa cidade, geralmente tendo como elemento motivador a 

questão social, daí a pichação com frases de crítica social, por vezes dirigidas diretamente ao 

poder público e aos seus dirigentes (fotos 87 e 88). Em observação recente acerca da 

grafitagem nas ruas da cidade, chamou-nos a atenção as pichações existentes em um muro na 

Avenida Alberto Maranhão, no Centro da cidade, que faziam referência a bandeiras de lutas do 

feminismo (foto 89) e ao chamamento da juventude para a luta política (foto 90). 

 

Fotos 87 e 88: A pichação como protesto politico: legitimidade ou vandalismo? 

 
Crédito: do autor. jun/2014.                

Crédito: http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/57832-vandalos-picham-estatua-de-

jeronimo-dix-sept-rosado em 10.11.2013. 

 

Foto 89: Protesto feminista no Centro             Foto 90: chamamento dos jovens para a ação 

      
Crédito: do autor.  jun/2014.                                     Crédito: do autor. jun/2014. 

 

 

Seguindo uma tendência que ocorre em outras cidades do País, a partir da qual alguns 

grupos se organizam para debater a questão das drogas, especialmente no ponto que enfatiza a 

descriminalização do uso da maconha para fins recreativos, em Mossoró um grupo formado 

http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/57832-vandalos-picham-estatua-de-jeronimo-dix-sept-rosado%20em%2010.11.2013
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/57832-vandalos-picham-estatua-de-jeronimo-dix-sept-rosado%20em%2010.11.2013
http://omossoroense.uol.com.br/images/A-Images/NOVEMBRO/10112013/Olhos_dos_grupos_que_ladeiam_a_imagem_do_governador_sao_pichados.jpg
http://omossoroense.uol.com.br/images/A-Images/NOVEMBRO/10112013/Olhos_dos_grupos_que_ladeiam_a_imagem_do_governador_sao_pichados.jpg
http://omossoroense.uol.com.br/images/A-Images/NOVEMBRO/10112013/Olhos_dos_grupos_que_ladeiam_a_imagem_do_governador_sao_pichados.jpg
http://omossoroense.uol.com.br/images/A-Images/NOVEMBRO/10112013/Olhos_dos_grupos_que_ladeiam_a_imagem_do_governador_sao_pichados.jpg
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principalmente por estudantes universitários discute há algum tempo essa questão, tendo, 

inclusive, levado sua proposta para o espaço público através de algumas manifestações 

realizadas em ruas do Centro da cidade, nos últimos anos.
108

 

 Embora com participação reduzida por parte de usuários e simpatizantes da questão,  

em Mossoró, as chamadas “Marchas da Maconha” tornam-se significativas por revelarem uma 

parte de sua juventude que sai das sombras a que estava relegada para, de forma aberta, 

colocar-se na cena pública e propor uma reflexão sobre um tema que até então parecia tabu, 

mesmo numa cidade em que tanto se mata e se morre por causa do tráfico de drogas, problema 

que atinge principalmente os jovens das camadas de baixa renda e das periferias da cidade.  

              Em Mossoró, na terceira edição da Marcha em 2014, esse Movimento contou com o 

apoio de algumas entidades, como o Centro Feminista, o grupo da diversidade sexual, de 

estudantes e de diversos movimentos sociais, segundo seus organizadores reunidos no Coletivo 

Juizo Torrado Realiza Ações, para quem “a Marcha é um movimento social, de 

descriminalização e regularização da maconha. O intuito é construir um debate com a 

sociedade, para descriminalizar e construir uma nova política de drogas no Brasil”.
109

 

 Foto 91: Marcha da maconha: minorias em ação 

 . 
Crédito:< http://www.portalmaisnoticias.com/2013/07/jovens-realizam-marcha-da-maconha-em.html> 
 

 Outro grupo que tem buscado conquistar seu lugar na cidade e na sociedade e sair dos 

guetos e espaços a que parte deles estavam confinados, é o grupo da diversidade sexual local. 

                                                           
108

A Marcha da Maconha passou a ser legalizada em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) 

garantiu o direito de realização de manifestações pela legalização de drogas em todo o Brasil. Desde então, 

Mossoró como vários outros lugares do País realizam esses eventos objetivando sensibilizar autoridades e  a 

opinião pública para discutir essa questão. 

 
109 Angelo Patrício, membro da organização da Marcha da Maconha em Mossoró. “Mossoroenses realizam a 3ª 

Marcha da Maconha”. Jornal de Fato. 17.05.2014. 

http://www.portalmaisnoticias.com/2013/07/jovens-realizam-marcha-da-maconha-em.html
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Os jovens LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) 

mossoroenses demonstram estar antenados com a luta que se desenrola em outros espaços e 

escalas  como uma questão da contemporaneidade: 

 Hoje me dia todo mundo tá se revelando...hoje tá mais aberta a mentalidade do 

jovem para se expor. Hoje, não tenho medo de me expressar. Fiz uma 

mobilização (em que foi de saia com mais dois amigos) de protesto contra 

atitudes dos evangélicos na Praça da Independência, no Centro, carregando 

cartazes com dizeres “amai os próximos”. Fizemos também um outro protesto 

anti-racismo na Riachuelo, nesse mesmo dia. Hoje, o jovem LGBT 

mossoroense não tem medo de se expressar, mesmo numa sociedade 

preconceituosa e discriminadora (Ednal Salustiano da Silva, estudante)
110

 

 Os movimentos de grupos de jovens de Mossoró ligados às atividades culturais, 

principalmente a música, o teatro e a poesia, revelam as incertezas, as frustrações, as 

satisfações e os prazeres como sentimentos comuns para os que lidam com os projetos 

culturais. Tais grupos são sabedores das dificuldades que encontram para a expressão das suas 

artes, mesmo em espaços como Mossoró, que se orgulha de sua cultura e de uma suposta 

valorização dos seus artistas e talentos. Esses grupos encontram nas atividades em que se 

envolvem as condições para formarem suas redes de sociabilidade e definirem identidades, ao 

redimensionarem a importância da cultura em suas práticas cotidianas.  

             Sobre os grupos de jovens em sua relação mais estreita com a música, em Mossoró, por 

exemplo, nosso interesse é olhar para os mesmos para além dos grupos musicais, no sentido 

proposto por Dayrell (2003), objetivando compreendê-los como sujeitos sociais que, como tais, 

constroem um determinado modo de ser jovem, especialmente aqueles identificados com a 

cultura alternativa e que estabelecem laços entre si a partir de alguns pontos em comum, como 

se percebe através de trechos em matérias sobre os mesmos: 

Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, conhecida por alguns como 

a Moscou Nordestina, irá sediar um encontro entre bandas de diferentes 

estados, com diferentes pessoas e diferentes estilos. O ponto em comum entre 

os participantes do evento é o “espírito” de jovialidade, rebeldia e o apreço 

pela contra-cultura.
111
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 Entrevista ao autor em  27.01.2015. 

 
111 Anúncio de uma festa de rock em Mossoró. Disponível 

em:<http://negativementalattitude.wordpress.com/2012/04/10/barulho-no-beco-dia-05-mossoro-vai-pegar-fogo/>.  

Acesso em 23.04.2014. 

 

http://negativementalattitude.wordpress.com/2012/04/10/barulho-no-beco-dia-05-mossoro-vai-pegar-fogo/
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Discutíamos política, agroecologia, veganismo, passe livre e arte, através de 

shows, músicas, videodebates, oficinas veganas, fanzines e até revistas 

alternativas. Tudo organizado de forma coletiva e autogerida.
112

 

 

A poesia é uma outra atividade cultural que encontra seu espaço em Mossoró, 

principalmente através do interesse e da persistência que movem alguns de seus jovens talentos  

a tentar contornar as dificuldades que enfrentam para ter o reconhecimento e as oportunidades 

para expressar suas criações.  

A formação de grupos reunidos em coletivos parece ser uma opção para os que 

pretendem sair um pouco mais dos blogs e colunas dos jornais para levar sua poesia às ruas e 

praças como ferramenta para aprofundar a propagação de ideias, debates e questionamentos: “é 

dever dos artistas viver a realidade das ruas e falar para pessoas, que muitas vezes não têm 

contato com a leitura da poesia”.
113

 

A construção de um movimento literário que tem a poesia como instrumento libertário 

para fazer frente ao pensamento conservador e às ideias vigentes nos espaços das cidades é 

visto como ato revolucionário: “por que não usar a poesia? Tenho a convicção de que em um 

mundo de prosa, fazer poesia é revolução, é por isso que usamos esta expressão artística como 

instrumento que leva nossa mensagem e nossos ideais às pessoas”.
114

  

Foto 92: A poesia vai as ruas                      Foto 93: A expressão da poesia em muro da cidade 

      
Crédito: O Mossoroense. 2014                           Crédito: https://www.fqacebook.com/coletivopego 

                                                                            beco?fref=ts 

 

                                                           
112 Pedro Medeiros, artista e fundador do Coletivo “Barulho no Beco”. “projeto cultural „Barulho no Beco‟ 

promove música, arte e cultura alternativa”. O Mossoroense. 20.04.2014. 
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 Luiz Luz, membro do Coletivo “Poesia Vagabunda”. “A arte engajada e de protesto do Movimento Poesia 

Vagabunda vai às ruas de Mossoró”. O Mossoroense. 25.05.2014. 
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 Beatriz Fernandes, membro do  “Movimento Poesia Vagabunda”. “A arte engajada e de protesto do Movimento 

Poesia Vagabunda vai às ruas de Mossoró”. O Mossoroense. 25.05.2014. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3485316947837&set=gm.210544819113729&type=1&relevant_count=1
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O objetivo dos jovens poetas ao ocupar o espaço público com os seus saraus e varais de 

poesias como estratégia de intervenção junto à população, estende-se também para os muros da 

cidade, que configuram-se como um espaço interessante para a divulgação da poética dos 

jovens: “ver um poema meu em um muro é mais significativo do que se ele estivesse publicado 

em um livro ou um jornal, pelo diálogo que ele realiza com quem passa e lê aqui”.
115

  

 

A perspectiva de promover uma maior articulação com os movimentos sociais e as lutas 

populares é um aspecto bem evidenciado nessa proposta do Movimento Poesia Vagabunda, até 

mesmo pela identificação ou envolvimento anterior de seus membros com as causas dos 

diversos grupos na cidade:  

Poesia e feminismo aparecem juntas aqui por uma questão de identificação. 

Fazemos parte de inúmeros movimentos, e os poemas que fazemos, que 

levamos para o papel, são a respeito daquilo que vivemos. E vivemos isso, os 

movimentos sociais, inclusive o feminismo. Temos que ultrapassar os 

preconceitos, mostrar que não aceitamos mais o racismo, o machismo, a 

homofobia, e a poesia é uma boa ferramenta para isso.
116

 

            As lutas dos grupos distintos de jovens pelo direito à cultura e às suas formas de 

manifestação, como se observa em Mossoró, expressa o desejo de ocupação do espaço público 

com a finalidade de construir cidades mais democráticas e abertas para os jovens viverem suas 

experiências e externarem o modo como (re)significam suas vidas. Uma mudança radical na 

cena cultural da cidade é a aposta dos que fazem a “Poesia Vagabunda”: 

Nossa expectativa para 2015 é basicamente uma: ruptura. Sem arrodeio ou 

aforismos bobos e desnecessários. Aguardamos, ansiosamente, que os poetas e 

poetisas façam jus à sua posição na sociedade, rompam com essa apática 

existência, e passem a integrar a vanguarda do povo. Basta de poetas 

retrógrados, conservadores e ultrapassados. Esperamos que nós, poetas e 

poetisas mossoroenses, deixemos de habitar nossos sinuosos palácios para 

sairmos um pouco e vê o povo, face a face – talvez nos inspiremos para criar 

poesias novas ”, afirmaram os membros do coletivo.
117

 

           Ainda há um grupo de jovens que corresponde a um dos perfis da juventude 

mossoroense, que é aquele formado por uma juventude que desenvolve suas relações em torno 

dos objetos de consumo. Esses, são alguns dos frequentadores da praça de alimentação do 

shopping e da Praça da Convivência do Corredor Cultural, das festas mais badaladas e dos 
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116 Camila Paula, representante do ”Movimento Novos Poetas”. “Intervenção feminista leva música, poesia e 
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 Coletivo “Poesia Vagabunda”. http://omossoroense.uol.com.br/index.php/86-universo/62159-o-novo-ano-

chega-cheio-de-novas-expectativas-para-artistas-mossoroenses. Em 04.01.2015. 
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camarotes vips (fotos 94 e 95), que constituem um grupo com identidades e valores consoantes 

aos padrões sociais do seu tempo, sob o comando da modernidade, com seus espaços e práticas 

de consumo. 

Foto 94: Festa de inauguração de boite           Foto 95: Praça da Convivência: entre iguais? 

 
 

Crédito: foto/divulgação Tenda Music                    Crédito: <http://www.prefeiturademossoro.                

<http://tendamusicclub.com.br/site/atenda>.            com.br/mossoro/cultura/>. 

Para a juventude das camadas mais elevadas, a configuração de um perfil revelador de 

um modo determinado de “ser jovem” não parece variar entre os lugares, considerando as 

relações sociais sob forte influência das necessidades de consumo que são observadas no 

contexto de vida desses jovens. Na sociedade estruturada em classes, os jovens das camadas de 

baixa renda e moradores dos bairros populares, geralmente desprovidos de equipamentos 

públicos e espaços de cultura e lazer, têm possibilidades mais reduzidas para a configuração de 

um outro modo de ser jovem que não seja, na maior parte das vezes, aquele que corresponde à 

imagem do “jovem problema”, associada à criminalidade, ao ócio e à alienação devido à 

ausência ou deficiência de políticas públicas para esse segmento.  

           Por vezes, as tentativas para a superação dessa realidade perversa esbarra na própria 

dificuldade de organização desses grupos de jovens, que, diante das adversidades, não 

conseguem ir além da realidade na qual estão inseridos. Um exemplo concreto disso foi a forma 

como acabou um evento organizado, através da internet, por jovens de bairros periféricos de 

Mossoró. Uma“festa de grupos”, denominada “noite dos desejos”, como era assim proposta nas 

redes sociais, ganharia conotações que, provavelmente, não corresponderiam aos desejos 

expressos por uma juventude que, carente de diversão e entretenimentos nos “guetos” aos quais 

http://tendamusicclub.com.br/site/atenda
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está relegada, buscava na reunião, no encontro, as possibilidades para sua afirmação e convívio 

a partir de sua própria iniciativa.
118

  

          Experiências como a do evento descrito em Mossoró parecem confirmar a ideia de que 

o espaço virtual é um espaço real, como sugere Pierre Lévy (1999), e que o mesmo se dá em 

suas próprias lógicas organizacionais que em determinado momentos tendem a se cruzar e se 

confundir com o espaço dito real. A organização de eventos como esse realizado em Mossoró, 

por mais que cause estranheza e críticas à forma como se deu o seu desfecho, confirma que os 

jovens das camadas populares precisam desses espaços para se expressar, até como forma de 

tentar se livrar da estigmatização social a que estão submetidos, por mais que o efeito de tal 

iniciativa tenha sido o contrário.  Nessa direção, Abramo (2013, p. 25), enfatiza a necessidade 

de interação com o mundo desses grupos e dos encontros para as trocas entre esses jovens: 

A necessidade de interação e debate com o mundo desses grupos não cabem 

dentro de grupos tradicionais de articulação e política como partidos. Nem 

mesmo em instituições mais organizadas como sindicatos. Eles têm uma 

necessidade de encontros que se fazem dentro de ações mais maleáveis. 

Movimentos sociais e culturais com forte participação de grupos da juventude 

mossoroense, a exemplo de alguns deles aqui descritos, que discutem e definem suas pautas 

e  levam-nas para o espaço público em busca de diálogo, compreensão e apoio da sociedade 

para suas questões mais específicas, contribuem significativamente para demarcar 

territórios, definir identidades e estabelecer redes de sociabilidade no contexto juvenil da 

cidade. Tais movimentos apontam, sobretudo, que existem outros caminhos e outras 

possibilidades para se constituir modos diferentes de “ser jovem”, mais conformes com as 

necessidades e os anseios de indivíduos e grupos e menos ligados às formas definidas pelas 

esferas do poder:  

Pelo que fazem e a maneira como, os movimentos anunciam que outros 

caminhos estão   abertos, que existe sempre outra saída para o dilema, que as 

                                                           

 
118

A festa foi realizada em um espaço alugado para essa finalidade, o Tênis Clube de Mossoró, no bairro 

Abolição III. A presença de jovens de bairros periféricos, que envolvia até grupos rivais, resultou em um final 

trágico, com um jovem morto e dois feridos, após um tiroteio motivado pela disputa por vendas de drogas no local.  

“Festa no Tênis Clube termina com dois jovens baleados e um morto”. Disponível em: 

<http://www.nasgarrasdapolicia.com/2012/03/festa-no-tenis-clube-termina-com-dois.html.>. Acesso em 

12.03.2012. 

 
 

http://www.nasgarrasdapolicia.com/2012/03/festa-no-tenis-clube-termina-com-dois.html
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necessidades dos indivíduos ou grupos não  podem ser reduzidas à definição 

dada pelo poder (Melucci, 2007, p. 39).  

 

3.3 A construção das identidades juvenis: pluralidades e incertezas  

            Um estudo sobre o contexto juvenil, face às transformações do mundo moderno, leva-

nos a algumas considerações acerca da identidade dos jovens e a refletirmos sobre as seguintes 

questões: a difusão do moderno na produção e organização do espaço influencia na construção 

identitária dos jovens? Que fatores contribuem para a formação da(s) identidade(s) juvenil(is) 

conforme as interações estabelecidas a partir do espaço transformado? Os jovens de Mossoró 

acompanham a tendência para uma pluralização das identidades juvenis? 

 Num mundo caracterizado pela crescente heterogeneidade social e marcado pelos 

desafios, temores e incertezas quanto às possibilidades colocadas pelo progresso técnico e pela 

complexidade do movimento promovido pelas forças dominantes na organização espacial, 

como entender o que vem a ser „identidade‟ nesses tempos atuais? Hall (2011, p. 8) evidencia a 

dificuldade advinda da complexidade desse conceito: “O próprio conceito com o qual estamos 

lidando, „identidade‟, é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 

compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova”. 

 Entre os jovens, segundo Carrano (2007), a questão da identidade não é algo que possa 

estar compreendida em determinada idade biológica, “mas como processo de contínua 

transformação, individual e coletiva, no jogo de experiências múltiplas”, ou seja, não há uma 

identidade definitiva, mas uma identidade em constante e veloz transformação, a depender das 

trocas entre os indivíduos e grupos, o que, para alguns,  configurar-se-ia uma “crise de 

identidade”. 

  Se há de fato uma crise em torno das identidades no mundo moderno, em decorrência 

das mudanças aceleradas da vida coletiva,  resta saber mais sobre as transformações da questão 

identitária que resultam dessa „crise de identidade‟. Hall (2011) percebe essa questão como 

parte de um processo mais amplo de mudanças, em que as velhas identidades em declínio 

cedem lugar ás novas identidades e à fragmentação do indivíduo moderno: 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno, até aqui vista como um sujeito unificado. A assim 

chamada „crise de identidade‟ é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2011, p. 7). 
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            O debate sobre a questão da identidade também remete a considerações em relação à 

transformação da identidade face à tensão produzida entre o „global‟ e o „local‟. Hall acredita 

que isso resulta na produção simultânea de novas identificações „globais‟ e „locais‟. Segundo 

ele, “as culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de identidade distintivamente novas 

produzidas na era da modernidade tardia” (HALL, 2011, p. 90).  

             As possíveis novas identificações “globais” e “locais”, produzidas pela aceleração 

contemporânea, traduzem-se em uma identidade que se mostra frágil, oscilante e em 

permanente movimento, segundo o pensamento fundamentado na teoria pós-modernista de 

Maffesoli Esse autor destaca  a pluralidade de identidades, nos tempos atuais, bem como a 

convivência dessas identidades de forma simultânea e/ou sucessiva: 

A figura emblemática do momento leva a uma identidade em movimento, uma 

identidade frágil, uma identidade que não é mais, como foi o caso da 

modernidade, o único fundamento sólido da existência individual e social. A 

vida errante é uma vida de identidades múltiplas e às vezes contraditórias. 

Identidades plurais podendo conviver seja ao mesmo tempo, seja, ao contrário, 

sucessivamente (MAFFESOLI, 2001, p. 118). 

Diante da multiplicidade de identidades na atualidade, restaria à juventude manter a 

capacidade de recriá-las, como pensa Bauman, que enfatiza a necessidade dos jovens em 

estabelecer a reidentificação quando a identificação não é mais possível ou não é mais desejada 

como tal, devendo ser descartada: 

O que importa aos jovens é conservar a capacidade de recriar a „identidade‟ 

e a „rede‟ a cada vez que isso se fizer necessário ou esteja prestes a sê-lo. A 

preocupação de nossos antepassados com a identificação é substituída pela 

reidentificação. As identidades devem ser descartáveis; uma identidade 

insatisfatória, não satisfatória o bastante ou que revele sua idade avançada 

deve ser fácil de abandonar. Talvez a biodegradabilidade seja o atributo 

mais desejado da identidade Ideal (BAUMAN, 2010, p. 69). 

          Afirmar que as identidades são biodegradáveis, como afirma Bauman, e que de acordo 

com Hall (2011) há o surgimento de novas identidades „globais‟ e „locais‟, o que configuraria 

uma pluralidade de identidades, tal como pontua Maffesoli (2010), significa reconhecer que a 

difusão do moderno na produção e organização do espaço influencia na construção identitária 

dos jovens, pois não haveria como a juventude ficar indiferente aos valores que contribuem 

para essa construção e para as transformações do espaço no qual estão inseridos. 

            O surgimento de novos espaços de consumo e lazer e de novas territorialidades por 

parte de grupos que se formam ou dos antigos que tentam se adaptar nessa realidade espacial 

em construção, as novas conexões com o mundo globalizado, através do mundo das 
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mercadorias e da informação, e as novas relações advindas do uso das redes sociais como 

ferramenta de comunicação, entre outros, são fatores que contribuem para a formação da(s) 

identidade(s) juvenil(is), conforme as interações estabelecidas a partir do espaço transformado. 

          Da mesma forma que em outros centros do território nacional, que passam por rápidas 

transformações em seus cenários urbanos, com fortes interferências na vida das pessoas, pode-

se afirmar que os segmentos juvenis de Mossoró acompanham a tendência para a construção de 

uma pluralidade de identidades, suscitadas pela nova relação espaço-tempo. A questão a se 

refletir é como essa pluralidade identitária vai influenciar na relação dos jovens com esses 

espaços em constante tranformação. 

         Com base nos perfis dos segmentos juvenis apresentados anteriormente, que revelam 

determinados modos de “ser jovem” na Mossoró atual, e considerando que as identidades 

modernas são fragmentadas e complexas, em decorrência dos papeis assumidos pelos 

indivíduos e das forças que os condicionam, como dizem Berdoulay e Entrikin (2012), pode-se 

crer que em função das identidades plurais assumidas pelos jovens no decorrer de suas 

existências tenhamos diferentes posturas quanto ao cenário moderno que se desenha em seu 

espaço. 

        Nesse sentido, seria possível imaginarmos que parte dos jovens das camadas sociais mais 

elevadas da cidade constroem suas identidades numa situação de contemplação, e até de 

celebração ad infinitum, em torno dos prazeres e fruições que o moderno da cidade pode lhes 

oferecer.  Para alguns deles parece não haver espaço para questionamentos mais significativos 

sobre a forma como o moderno se projeta no espaço local, haja vista sua imersão num mundo 

mais aberto e repleto de possibilidades atraentes para transformar a vida. No entanto, pode-se 

ter uma parte do segmento juvenil que vai apresentar um comportamento ou uma prática em 

constante mudança em relação aos objetos modernos do seu entorno.  

 Em espaços como Mossoró, é possível crer que a adesão inicial à modernidade possa dar 

lugar, mais tarde, a questionamentos, indiferenças ou apatia. Talvez o surgimento de alguns 

movimentos de jovens na cidade já sinalize na direção de uma mudança de postura a respeito 

do novo/moderno na cidade, principalmente nas áreas da cultura e do lazer. Esses movimentos, 

além de influenciarem na construção identitária desse segmento, já podem ser vistos como 

decorrentes da assimilação de novos valores por parte de alguns jovens; processo esse que neles 

resulta no surgimento de uma visão mais crítica da realidade. 
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          Em relação aos jovens de baixa renda, moradores das áreas periféricas da cidade, pode-se 

também refletir sobre como eles constroem e afirmam suas identidades. Como se sabe, ainda 

são limitadas as possibilidades desse segmento, o qual poderia, através da música, da dança, do 

teatro, da capoeira e de outras atividades, afirmar uma identidade, mesmo com todas as 

dificuldades impostas por uma ordem social excludente. Ainda em relação ao contexto dos 

segmentos juvenis das periferias e abordando um fenômeno recente, convém dizer que, até o 

presente, não se tem notícias sobre a organização de “rolezinhos” em Mossoró, seja no 

shopping center da cidade, seja em outros centros de consumo e lazer, ou até mesmo na Praça 

da Convivência, Estação das Artes ou outros espaços de visibilidade criados pela modernidade 

local. Convém ressaltar que houve apenas o registro de um pequeno conflito de jovens no 

interior do Shopping Center local (foto 96); incidente atribuído, por segmentos da população, a 

um “arrastão” e, pela polícia, apenas a rivalidades entre gangs locais. Tal fato se deu em 

período anterior ao dos  “rolezinhos” desencadeados em alguns centros do País. 

 

Foto 96: conflito entre grupos de jovens no shopping center 

 
Crédito: < http://mossorodepre.blogspot.com.br/2012/03/arrastao-no-mossoro-west-shopping.html>. 

03.03.2012. 
 
 

 

         Talvez a ocorrência de “rolezinhos” em cidades médias seja uma questão que ainda não 

se fez presente entre seus jovens, ou pelo menos não ocorreu com a mesma intensidade 

verificada em espaços urbanos maiores ou em algumas das comunidades periféricas  articuladas 

a esses espaços . Porém, a não ocorrência desse fato ou de algo semelhante em cidades como 

Mossoró não significa que possam existir níveis elevados de satisfação entre os jovens pobres 

da cidade quanto ao acesso e fruição dos mesmos aos espaços da modernidade. Isso se dá, 
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provavelmente, porque eles ainda não têm capacidade de organização para contruir um 

movimento dessa natureza; talvez até mesmo em função da falta de uma identidade periférica 

que resulte num movimento por meio do qual  as possíveis insatisfações dos jovens sejam 

demonstradas e uma nova identidade, que diga quem eles são e a que vieram, seja construída.  

         Contudo, o surgimento de conflitos entre os componentes das torcidas organizadas de 

clubes locais (foto 97) é uma realidade cada vez mais presente, nos últimos tempos, no 

contexto local. Tal fato é consonante com a tendência crescente da intolerância e ódio que se 

verifica entre grupos ligados a clubes de futebol em outros centros do país, há alguns anos, 

tendo, inclusive, devido aos seguidos registros de atentados contra a vida dos jovens envolvidos 

nesses grupos, contribuído para o crescimento dos índices de criminalidade entre os jovens na 

cidade de Mossoró. 

Foto 97: Torcidas organizadas: em sintonia com a intolerância 

 
Crédito: http://www.lancenet.com.br/craque-do-futuro/Torcedores-Mossoro-envolvem-

confusao_0_494950624.html  em 17.06.2011. 

          A reflexão sobre a construção identitária dos jovens, que se processa na cidade moderna 

e resulta na pluralidade de identidades e nas incertezas quanto às suas definições,  instiga-nos a 

também refletir sobre a questão da sociabilidade nesse segmento, dado ser esse um aspecto 

relevante num estudo que se propõe a analisar a relação entre o espaço modernizado e seus 

efeitos na população de jovens. Ao abordarmos a questão da sociabilidade no contexto da 

juventude contemporânea, em meio às transformações espaciais que envolvem a renovação do 

urbano e afetam as relações das pessoas com a cidade, a intenção é saber se as aludidas 

transformações de sentido modernizador provocam, efetivamente, uma mudança na 

sociabilidade da juventude de Mossoró. 

http://www.lancenet.com.br/craque-do-futuro/Torcedores-Mossoro-envolvem-confusao_0_494950624.html
http://www.lancenet.com.br/craque-do-futuro/Torcedores-Mossoro-envolvem-confusao_0_494950624.html
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 3.4 A sociabilidade juvenil: nada será como antes? 

 

   Nos estudos referentes às análises da sociabilidade, no contexto científico atual, 

diversas são as abordagens feitas conforme as vinculações dos autores às teorias postas. Em um 

texto clássico acerca desse tema, Simmel desenvolve seu pensamento em torno da noção de 

“relação pura”. Para esse autor, a sociabilidade é uma forma de sociação que se dá a partir da 

convivência com o outro e para o outro, ou seja, desenvolve-se uma relação, normalmente entre 

iguais de um mesmo estrato social, na qual o fim é a própria relação em sua forma pura. Essa, 

por sua vez, constitui uma unidade a partir dos laços estabelecidos. 

  A sociabilidade, na concepção de Simmel, seria uma forma de jogo de sociação, um 

“jogar junto” no qual se deve oferecer o máximo de si para também receber o máximo do outro, 

daí a confiança ser a base para manter a unidade do grupo e evitar a quebra de regras que 

resultam no distanciamento de alguns e que pode provocar o esfacelamento dos grupos 

existentes e a formação de novos grupos, fato que explicaria a mobilidade existente no meio 

juvenil.    

Numa abordagem próxima a de Simmel, Giddens desenvolve a noção de “relação pura”.  

Para esse autor, o que fundamenta essa forma de relação  é o grau de compromisso e a 

confiança mútua entre os amigos, que podem contar um com o outro sem esperar outros tipos 

de recompensas, uma vez que estas são exatamente a relação em si. 

 Junto com a confiança, a intimidade é outro aspecto importante para que os membros 

de um grupo possam aprofundar laços mais duradouros. Assim, a confiança e a intimidade 

aparecem como elementos que cimentam as trocas baseadas numa relação pura; sem eles não 

seria possível a continuidade da interação. Com base na ideia de relação pura, na fase de 

juventude a amizade ganha ainda mais relevo como parte fundamental da vida social. Tanto em 

Simmel como em Giddens a conversação tem um papel fundamental como elemento motivador 

dos encontros. 

Entre outros autores que teorizaram a respeito desse tema, Maffesoli (2010, p. 132) 

propõe uma análise da sociabilidade através da metáfora do „tribalismo‟, a qual  “permite 

compreender a forma específica assumida pela socialidade em nossos dias: o vaivém massas-

tribos.” Segundo esse autor, o neotribalismo é caracterizado pela fluidez, pelos ajuntamentos 

pontuais e pela dispersão. Assim, o que importa é a „energia dispendida‟ pelo grupo, que se 
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constitui como uma “comunidade emocional” a compartilhar algo em comum, o que justificaria 

a aproximação, o estar-junto, servindo de proteção contra as imposições. A ideia de 

sociabilidade seria assim resumida pelo autor:  

Essa hipótese é a da socialidade. Suas expressões podem ser, na verdade, 

muito diferenciadas, mas sua lógica é constante: o fato de partilhar um hábito, 

uma ideologia, um ideal determina o estar-junto, e permite que este seja uma 

proteção contra a imposição, venha ela do lado que vier (MAFFESOLI, 2010, 

p.159). 

 Não obstante haver questionamentos por parte de outros autores acerca da proposta pós-

modernista de Maffesoli - inclusive em relação à própria nomenclatura de “tribo”-, para alguns 

deles ocorre uma suposta perda de contato com a totalidade e compreensão da realidade social; 

para outros, é evidente a presença de grupos com perfis bem demarcados no espaço público 

contemporâneo, sejam eles denominados de “tribos” ou não, especialmente no contexto da(s) 

juventude(s) das grandes cidades, em que há uma maior diversidade e visibilidade desses 

grupos. No entanto, em cidades como Mossoró, a existência de grupos juvenis com algumas 

identificações específicas é uma realidade presente em suas ruas, a exemplo dos rockeiros, 

skatistas e capoeiristas, entre outros, como abordado na seção anterior. 

               Se a preocupação de Maffesoli está em compreender os jovens nas relações com suas 

“tribos”, Carrano chama a atenção para dois pontos não menos importantes: a falta de 

envolvimento coletivo de alguns jovens e a questão da comunicação entre os grupos 

constituídos, os quais seriam fatores que podem contribuir para uma sociabilidade mais 

significativa entre eles. Assim, esse autor considera as possibilidades do envolvimento coletivo, 

através da participação dos jovens em grupos, como uma experiência capaz de proporcionar-

lhes sentimentos, atitudes e aprendizados importantes:  

É possível afirmar que o maior fator de preocupação não deveria ser o 

encontro e a organização dos jovens em grupos, mas a ausência de 

envolvimento coletivo de alguns jovens e a interdição da comunicação entre 

os diferentes ritos dos grupos constituídos.  Adotar um estilo e participar de 

contextos de atitudes compartilhadas num grupo pode significar alegria, 

proteção e aprendizagem cotidiana da alteridade como um contraponto ao 

individualismo e ao apartamento social (CARRANO, 2001, p. 20). 

 Dayrell (2013), por sua vez, vê na subjetividade um ponto relevante para colocar os jovens 

no contexto dos movimentos coletivos, ressaltando a satisfação pessoal como motivação para a 

participação dos mesmos: 

Hoje, as questões têm de ser importantes coletivamente, mas também 

individualmente. A questão subjetiva está posta, é importante você ter uma 



148 
 

 
 

ligação e dar um sentido para o movimento, não pode ser um tormento, um 

castigo. Você participa daquilo porque te satisfaz de alguma forma 

(DAYRELL, 2013, p. 29).  

Um detalhe importante para se observar também em relação à sociabilidade é a questão 

do individualismo presente na sociedade contemporânea. As conseqüências do 

desenvolvimento do individualismo crescente se refletem na questão da sociabilidade no 

espaço das cidades. Essas,  cada vez mais deixam de funcionar como cenários para a 

conversação, como assim aponta Sennett (2008, p. 289): “o individualismo moderno 

sedimentou o silêncio dos cidadãos na cidade. A rua, o café, os magazines, o trem, o ônibus e o 

metrô são lugares para se passar a vista, mais do que cenários destinados a conversações”. 

O silêncio das cidades, a que se refere Sennett (2008), seria uma consequência da 

indiferença para com o outro nas ruas ou em lugares semi-públicos ou híbridos, o que Goffman 

(2010) chama de “desatenção civil”.  Considerando os grupos juvenis e suas formas de 

interação na atualidade, provavelmente, a partir deles, estariam abertas as possibilidades para 

uma maior evidência do que Goffman denomina de “engajamentos de face”.  Para que ocorra 

essa “forma significativa de interação focada”, como esse autor se refere, seria necessário então 

fazer o que propõe Senett (2008, p. 285): “Os seres humanos precisam ser sacudidos para se 

darem conta do outro e do lugar compartilhado”.  

Talvez caiba aos jovens, como atores sociais, o protagonismo de proporcionar essa 

sacudidela na humanidade. Os diversos movimentos desencadeados nos mais diversos lugares 

do mundo em que eles tomam parte, até mesmo na condução direta de alguns deles, há tempos 

parecem sinalizar nessa direção. 

  Numa linha mais pessimista (ou seria mais realista?) quanto aos rumos da sociabilidade 

nos tempos modernos, Bauman (2001) enfatiza que os laços e parcerias tendem a ser tratados 

como objetos de consumo, daí o enfraquecimento e a decomposição dos mesmos. Segundo esse 

autor, nesse mundo em transformação acelerada as pessoas até gostariam de estreitar os laços, 

mas a insegurança decorrente da fragilidade dos mesmos tende a mantê-los frouxos. Se há, de 

fato, um desejo de estreitamento dos laços entre as pessoas, pode-se compreender que esse 

sentimento se fragilize ante a força do medo e da insegurança? Os jovens tenderiam, também, a 

reproduzir esse procedimento em suas relações? 

 As possíveis respostas para tais questões instiga-nos a refletir sobre os diferentes 

“modos ser de jovem” hoje, em Mossoró, conforme abordado anteriormente, considerando os 
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contextos específicos em que os jovens se inserem e escrevem suas histórias de vida. 

Possivelmente, como em momentos anteriores, a fragilidade e a força da juventude estejam 

sendo postas à prova mais uma vez, constituindo, esse momento, como oportunidades que 

emergem para o aproveitamento da riqueza de experiências positivas renovadas junto aos 

jovens, fato que pode contribuir para potencializar as lutas quanto ao processo de afirmação da 

condição juvenil. 

Em relação à juventude de Mossoró, resta-nos saber se nesse contexto urbano em 

transformação efetivamente ocorreram mudanças significativas no que se refere à sociabilidade 

dos jovens, seja pela falta de envolvimento coletivo destes ou, então, pela formação de  grupos 

distintos. Tais fatos levam-nos aos seguintes questionamentos: à parte as transformações na 

cidade, a sociabilidade continua como sempre foi entre os seus jovens ou a partir das 

transformações espaciais, surgiram novas formas de sociabilidade, no contexto desse segmento, 

de modo que nada mais será como antes entre eles?  

A renovação do espaço urbano faz com que as cidades cada vez mais sejam tomadas 

pelos negócios e atividades que envolvem e reforçam as práticas de consumo, afetando também 

as formas como as pessoas se relacionam. É nesse sentido que a sociabilidade parece tomar 

novos rumos, na atualidade, seja baseada no medo e no individualismo, para alguns, ou na 

formação de grupos com objetivos bem definidos ou não, para outros. Em todo caso, os espaços 

da cidade moderna assumem papel relevante quanto à (re)definição desse quadro, 

especialmente aqueles direcionados para as atividades de lazer e diversão, que se configuram 

como um espelho, a refletir e também definir o modo de sociabilidade dos jovens.  

            A exemplo de outros centros urbanos em transformação, nos quais a sociabilidade de 

sua juventude de maior poder aquisitivo cada vez mais ocorre em ambientes privados, vigiados 

e controlados, também a sociabilidade dos jovens das classes mais elevadas de Mossoró dá-se 

em ambientes fechados ou pouco acessíveis aos demais jovens de outras camadas sociais, como 

por exemplo: o shopping center, o Corredor Cultural da Avenida Rio Branco, com seus espaços 

de cultura,  lazer e gastronomia, as boites e danceterias, os barzinhos badalados, etc. Tal fato 

configura uma sociabilidade entre iguais, baseada em práticas de consumo e realizada em 

espaços do e para o consumo. 

              No processo de renovação espacial de Mossoró, na atualidade, atentamos para a 

construção de um espaço destinado à convivência de seus moradores e visitantes, a “Praça da 
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Convivência”, na Avenida Rio Branco (foto 98). Em relação à mesma, pode-se questionar até 

mesmo a denominação de um local com o nome de “Praça da Convivência”, uma vez que, 

desde sua origem em tempos remotos, a praça, por si mesma, já era um espaço de convivência e 

sociabilidade para seus habitantes. 

       Foto 98: A convivência na modernidade 

 
Crédito: do autor. jun/2014. 

 

                Parece que, com a modernização da vida e a perda de certos contatos e relações com 

a nova cidade, cenários como a Praça da Convivência são contruídos na pretensão de nos trazer 

de volta um tempo que já parecia perdido em nossas dolorosas e incômodas lembranças. Sua 

aparição, como espaço convidativo às trocas da comunicação entre as pessoas, até poderia nos 

devolver a alegria das conversas e das trocas de olhares, os “engajamentos de face” a que se 

refere Goffman, tão peculiares no espaço das praças de outrora. Contudo, ela não sinaliza para 

a volta desse tempo, posto que, desde sua concepção, a mesma está em sintonia com os novos 

tempos, como parte da lógica organizacional do moderno instalado na cidade; e, assim, sua 

finalidade praticamente acena apenas para uma sociabilidade mediada pelo consumo para os 

seus frequentadores de estrato social semelhante. 

          As iniciativas dos jovens dos movimentos que se contrapõem à cultura e à política 

dominante, em Mossoró, colocam uma questão crucial em discussão: a ocupação do espaço da 

cidade sem a divisão do que seria espaço público e espaço privado, o que favoreceria a 

emergência de formas de sociabilidades mais democráticas para esses segmentos. Os 

movimentos de jovens, desencadeados recentemente na cidade, parece ser um bom exemplo de 

que as coisas podem efetivamente mudar para aqueles que fazem opção pela ocupação das ruas 

e lutam pelo uso do espaço público como um passeio mais livre, solto, com possibilidade de 

encontro com pessoas e onde pode acontecer o imprevisto.  
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           Em Mossoró, espaços independentes de fruição cultural, como os saraus de poesias do 

Movimento Poesia Vagabunda, as apresentações de artistas e grupos musicais, através de 

projetos como “PegoBeco” e “Barulho no Beco”, o Movimento “Pau de Arara”, etc, parecem 

apontar para o fato de que os jovens,  participantes desses movimentos, querem expressar que 

suas ações culturais e políticas só têm força e sentido quando acontecem no espaço público; 

mas tais iniciativas também sinalizam que os jovens querem as ruas de volta, como espaços por 

excelência da sociabilidade, do lazer e da convivência. 

           Em relação à questão suscitada inicialmente nesta seção, sobre as mudanças da 

sociabilidade juvenil num mundo urbano em transformação, cabe responder, mesmo de forma 

incipiente, que haveria, no contexto juvenil de Mossoró, sociabilidades sem alterações mais 

significativas e outras que passam, no momento, por alterações substanciais a depender de 

como se dá a reprodução das relações sociais desses jovens e do quanto os vetores do moderno 

influenciam nessa questão.  

Foto 99: Construindo outra sociabilidade?            Foto 100: O espaço da “nova” sociabilidade  

 
Crédito: http://www.skyscrapercity.com/showthread.   Crédito: <https://www.facebook.com/groups/ 
php?t=1591321 de 12.02.2013.                                       193966140771597/?fref=ts>. 
 

  

Assim como a identidade e a sociabilidade são questões relevantes neste estudo sobre o 

universo juvenil de Mossoró, também a territorialidade, nesse contexto em transformação, 

configura-se como aspecto a ser abordado neste capítulo. Essa abordagem objetiva, sobretudo, 

responder a seguinte questão: considerando o(s) sentido(s) das transformações engendradas no 

espaço urbano de Mossoró, pode-se reconhecer que se gestam novas territorialidades no âmbito 

do segmento juvenil local? 
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3.5 A construção das territorialidades da juventude: dos territórios suntuosos à explosão 

dos becos 

 A territorialidade faz parte do conjunto de categorias presentes no contexto desta 

proposta de estudo principalmente em razão das suas estreitas ligações com o tema mais geral, 

assim como também por entendermos que as análises referentes à relação do espaço 

transformado com as trajetórias juvenis no espaço citadino em questão seriam incompletas sem 

as devidas considerações acerca dos aspectos inerentes a essa realidade, afinal, como 

compreender o universo dos jovens contemporâneos sem levar em conta a construção das 

territorialidades que tanto dizem deles mesmos e de suas relações com o mundo que os cerca e 

que por eles é também envolvido? 

O conceito de territorialidade, na concepção de Raffestin (1993, p. 160), é uma 

referência nos estudos acerca desse tema e é vista por ele “como um conjunto de relações que 

se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior 

autonomia possível, compatível com os recursos do sistema.” Ainda segundo esse autor, não se 

compreende a territorialidade sem se considerar a alteridade, e a mesma, em sua dinamicidade,  

manifesta-se em todas as escalas espaciais e sociais. 

Sack (1986), por sua vez,  compreende a territorialidade como uma estratégia espacial 

para controlar pessoas e coisas através de um controle de áreas. Para essse autor, “a 

territorialidade está intimamente relacionada em como as pessoas usam a terra e como elas 

organizam-se no espaço, e como elas dão sentido ao lugar” (SACK, p. 6). Ainda segundo o 

autor, a territorialidade ocorre em vários níveis e em inúmeros contextos sociais.  

  Em suas reflexões acerca da territorialidade, Raffestin (1993) diz que a mesma reflete a 

„multidimensionalidade do vivido territorial‟ pelos membros de uma coletividade ou das 

sociedades em geral. Parece que na complexidade do mundo moderno, a vivência de muitos 

territórios, simultaneamente, permite pensar na possibilidade de multiterritorialidade, a 

depender, segundo Haesbaert (2004), dos aspectos de ordem econômica, política, social e 

cultural dos contextos em que nos inserimos.  

 No entendimento de Santos (2007), a territorialidade não significa apenas estar ou 

morar no lugar, mas sobretudo estabelecer com ele uma „comunhão‟. Para este autor, cultura e 

territorialidade seriam, de certo modo, sinônimos, pois “incluindo o processo produtivo e as 

práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o 

cimento” (SANTOS, p. 81-2). 
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    Haesbaert (2004), por sua vez, reflete sobre a construção de uma sociedade com 

perspectiva de acesso democrático à mais ampla territorialidade e à convivência de múltiplas 

territorialidades, em que estejam abertas as possibilidades para a reavaliação das escolhas e 

criação de outras territorialidades:  

Precisamos assim lutar concretamente para construir uma sociedade onde não 

só esteja muito mais democratizado o acesso a mais ampla 

multiterritorialidade - e convivência de múltiplas territorialidades, onde 

estejam sempre abertas, também, as possibilidades para a reavaliação de 

nossas escolhas e a conseqüente criação de outras territorialidades ainda mais 

igualitárias e respeitadoras da diferença humana (HAESBAERT, p. 371). 

  Conforme o conceito proposto por Sack (1986), em Mossoró, encontra-se em projeção 

um exemplo bem característico de uma territorialidade construída por uma parte do segmento 

juvenil dessa cidade como alternativa à cultura dominante local, o projeto denominado 

“pegoBeco”, com intervenções de cunho cultural e político no Beco dos Artistas, Centro de 

Mossoró. Trata-se de um espaço de fruição cultural e de prática política que surgiu em função 

das mobilizações de alguns jovens reunidos em torno do Coletivo “Pegobeco”, após as 

expressivas mobilizações de rua promovidas pelo Movimento “Pau de Arara”, em meados de 

2013, evoluindo até o presente, ao apresentar-se como um espaço alternativo com poder de 

mobilizar jovens mesmo durante a realização da programação do  Mossoró Cidade Junina (foto 

102).  

Talvez em função da diversidade de jovens que se apropriam e fazem usos desse 

território conforme suas expectativas e objetivos definidos, o “Beco dos Artistas” seja um 

exemplo interessante de local a abrigar múltiplas territorialidades em Mossoró (foto 101), na 

atualidade, principamente pela produção de ideias, informações e formação de valores junto aos 

jovens, os quais, na perspectiva de democratização do acesso à cultura e ao direito de expressar 

os diferentes modos de “ser jovem”, colocam-se em contraposição à hegemonia cultural e as 

imposições dos valores associados ao conservadorismo vigente. 
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Foto 101: Beco dos Artistas: multiterritorialidade em construção? 

 
Crédito: <https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts>. 

 

Foto 102: Beco em dia de Mossoro Cidade Junina 

 
Crédito:<https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts>. 

 

  Um outro grupo que também constitui uma territorialidade bem definida é representada 

pelos que se agrupam no Skaty Park, local que reune, alémdos skatystas, bykeiros e 

patinadores. Esses grupos de jovens apropriam-se desse espaço para usá-lo não apenas como 

lazer, mas também como afirmação de sua condição juvenil (foto 103). 

 

Foto 103: Skaty Park: territorialidade juvenil 

 
Crédito:< http://lucy-photofriends.blogspot.com.br/2010/12/campeonato-de-skate-12122010-mossoro-

rn.html>. 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
http://lucy-photofriends.blogspot.com.br/2010/12/campeonato-de-skate-12122010-mossoro-rn.html
http://lucy-photofriends.blogspot.com.br/2010/12/campeonato-de-skate-12122010-mossoro-rn.html
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Em relação aos grupos de rock e suas territorialidades, verifica-se que, ao longo dos 

últimos anos, os jovens adeptos desse gênero musical na cidade têm sido favorecidos com a 

abertura de espaços voltados para a apreciação desse tipo de música, inclusive com a realização 

de festivais em que se apresentam não apenas as bandas locais, mas também grupos vindos até 

mesmo de outras regiões do País. 

  Talvez devido à falta de um público maior para dar suporte à cena musical do rock 

local, em uma cidade que tem sua imagem muito ligada ao forró, numa consulta, na internet, a 

respeito da relação entre o rock e a juventude no cenário musical da cidade observamos que, 

com uma certa frequência, acontecem mudanças quanto aos espaços destinados a acolher 

aqueles que têm o rock não apenas como gênero musical, mas também como cultura 

alternativa, especialmente entre os seus jovens. Mesmo assim, as matérias postas através da 

internet, a respeito da inserção do gênero no contexto juvenil local, evidenciam o interesse 

desses jovens pelo rock e a perspectiva da cidade tornar-se um espaço receptivo para 

apreciadores e músicos do referido gênero: 

Ontem comprovamos o quanto o pessoal de Mossoró ainda tem paixão para os 

movimentos de cultura Jovem. Porque usar a palavra Rock nessa cidade que se 

diz ser a do futuro, ainda está distante de nossa realidade. Sim amigo, em 

Mossoró tem Rock sim, e de altíssima qualidade. [...]. 

Saldo super positivo, e isso só demonstra que Mossoró tem muito potencial 

para bandas independentes e a tendência será fincar-se como novo ponto de rota 

no Nordeste.
119

 

 Outro espaço aberto para o rock mossoroense, em tempos recentes, foi o Espaço 

Cultural Dosol (foto 104), que surgiu a partir da iniciativa de um grupo que já detinha a gestão 

de um espaço semelhante em Natal e pretendia estabelecer um intercâmbio com os rockeiros 

mossoroenses. Em sua página na internet, um representante desse grupo dizia de sua 

expectativa no dia de sua abertura do novo espaço, que era destinado à cena do rock 

mossoroense:  

Uma aventura no Oeste. Pelo título, parece até que vou falar sobre aqueles 

filmes americanos de faroeste, mas nossa aventura é outra. Hoje, é com muita 

alegria e orgulho que começamos nosso ciclo de atividades do Centro 

Cultural Dosol em Mossoró. Os desavisados podem até achar que Mossoró 

                                                           
119

David Costa, do grupo Dosol/Natal/rn, a respeito de um evento realizado no já extinto Clube de rock e bar Flexa 

na Goela, em Mossoró. Disponível em:<http://dosol.com.br/como-foi-forgotten-boys-red-boots-e-monster-coyote-

em-mossoro-rn/.>   em 02.03.2012.  Acesso em 17.04.2014. 
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para nós é novidade, mas quem acompanha de perto nosso trabalho sabe que o 

buraco é mais embaixo. 

Para a cena cultural mossoroense um recado rápido e direto: a casa é nossa, 

parceiros! Estamos juntos nessa longa caminhada e o fim pouco importa, o 

percurso é bem mais importante. Hoje estamos dando um grande passo, um dos 

maiores da nossa história e a felicidade e orgulho de fazer o Centro Cultural 

Dosol Mossoró nascer não cabe dentro de um texto. Vamos aproveitar o 

momento e sonhar acordado. Bons shows, nos vemos nos rocks!
120

 

 

 

Foto104: Espaço Cultural Dosol/Mossoró 

  
Crédito:< http://dosol.com.br/t/dosol-mossoro/>. Em 19.07.2012.  

  

A abertura do Centro Cultural Dosol, em Mossoró, significou o surgimento de um 

espaço dotado de uma melhor estrutura para dar suporte às apresentações dos grupos musicais e 

oferecer mais opções de entretenimento aos adeptos desse tipo de música, na cidade. Esse 

espaço, com localização no Corredor Cultural da Avenida Rio Branco, apresentava a proposta 

de uma programação permanente para o rock, superando a fase das apresentações e eventos que 

se realizavam esporadicamente, até então, e que eram realizadas devido muito mais à 

intensidade da paixão dos admiradores do gênero do que à obediência a preceitos de 

planejamento de natureza empresarial, parecendo ser tudo que os rockeiros precisavam para 

finalmente poder contar com mais condições para dar vazão à cultura alternativa em Mossoró.  

Após servir de cenário para apresentações de grupos musicais ao longo do ano, 

principalmente através da realização de festivais de rock em seu interior, talvez um dos 

momentos mais significativos para o Espaço Cultural Dosol/Mossoró tenha sido sua inserção 

no contexto do Mossoró Cidade Junina, em 2013, constando como palco do rock e da música 

eletrônica na programação oficial desse evento. 

                                                           
120 Anderson Foca, do grupo Dosol de Natal/RN. Disponível em: < http://dosol.com.br/t/dosol-mossoro/.> em 

19.07.2012. Acesso em 21.03.2014. 

 

http://www.dosol.com.br/theoffice/wp-content/uploads/dosol-sacada-copy.jpg


157 
 

 
 

A definição de um palco exclusivamente destinado para as bandas e o público do rock 

poderia suscitar  uma discussão sobre a questão da necessidade desse espaço na referida festa 

em nome de uma alegada diversidade cultural da mesma. Poderia se considerar essa iniciativa 

como uma oportunidade para os rockeiros terem um espaço para eles em meio a uma festa que 

nem sempre lhes propiciou tal condição (apenas no espaço Cidadela ocorrem algumas 

apresentações de bandas de pop-rock, mas não de rock pesado). Contudo, ver essa iniciativa 

como uma concessão aos jovens e à sua cultura alternativa e independente poderia ter uma 

conotação negativa diante do formato oficial dessa festa, que parece priorizar, desde seu 

surgimento, a cultura de massas, como veremos no capítulo a seguir. A participação desse 

Centro Cultural no referido evento seria assim justificada:  

Pra gente é muita alegria participar do Mossoró Cidade Junina com o Palco 

Dosol. Vai ser uma oportunidade para mais gente nos conhecer e também 

inserir na programação da festa artistas interessantes de Mossoró e convidados 

de outras cidades do RN. O papel do Dosol Mossoró é exatamente o de 

garantir a diversidade.
121

 

  

Entretanto, devido a questões relacionadas ao mercado consumidor alternativo local, 

ainda de tamanho não tão satisfatório para dar respaldo a investimentos de relativo porte, como 

o pretendido para esse espaço, além de alguns problemas em sua gestão, o Centro Cultural 

Dosol/Mossoró passou pouco tempo na cidade, não conseguindo, portanto, constituir-se como 

um território capaz de abrigar, de forma mais duradoura, os jovens e a cena alternativa e 

underground da cidade: 

Creio que praticamente todas as pessoas que gostam de rock ou cultura 

alternativa frequentam os locais alternativos sim. Só que ainda é insuficiente 

para algumas atividades de investimentos um pouco maior. É uma questão 

histórico-geográfica que muda com o tempo, mas muito lentamente.
122

 

O fechamento de um espaço como o Dosol/Mossoró significou, para os roqueiros 

mossoroenses, que continuava a valer a opção dos espaços pontuais ou então dos “becos” (fotos 

105 e 106) como territórios a acolher essa espécie de cultura das bordas, que ganharam lugar já 

há algum tempo no cenário da cultura musical de Mossoró e que se tornaram locais que logo os 

personagens estabeleceram identificação com os mesmos, como percebemos através de notas 

postas na internet com a finalidade de  agradecer ou convidar para as celebrações entre eles: 

                                                           
121

Kalyl Lamarck, gestor do Dosol Mossoró. Disponível em:< http://dosol.com.br/palco-dosol-mossoro-cidade-

junina-programacao-completa/.> em 10.06.2013. Acesso em 27.11.2013. 

 
122

 Kalyl Lamark, gestor do Centro Cultural Dosol/Mossoró. “Após um ano de funcionamento Centro Cultural 

Dosol encerra suas atividades em Mossoró”. O Mossoroense. 19.01.2014. 
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Aproveitando a dobradinha de resenhas dos shows mais recentes do Red 

Boots, postamos aqui o nosso sincero agradecimento a todos os amigos 

responsáveis pelo “barulho no Beco” que rolou nesse sábado no Beco das 

Frutas, centro de Mossoró. Os espaços do Beco são tão toscos, mas tão toscos 

que chegam a ser encantadores, perfeitos para catalisar a bagunça da 

roqueirada mossoroense.
123

 

Já cansados de barulho desagradável, ruim e sem criatividade, os mendigos 

que circundam o Beco das Frutas reivindicam e o Capitão Lixo atende. Mais 

uma edição do Barulo no Beco com música desagradável ruim e criativa. A 

ressurreição marcante dos emos a moda antiga do Dead Funny Days para 

estampar os ares de guitarras distorcidas da viela mossoroense. […]. O palco 

para toda essa seboseira é mais uma vez Nasdir Drinks, ambiente responsável 

pela manutenção da insanidade em forma de música na cidade de Mossoró.
124

 

Foto 105: Beco das Frutas, cenário para eventos de rock  

 
Crédito: < http://negativementalattitude.wordpress.com/2012/04/10/barulho-no-beco-dia-05-mossoro-

vai-pegar-fogo/beco/>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
123

 Banda Mossoroense Red Boots. Disponível em:< http://theredbootsband.blogspot.com.br/.>.  Acesso em 

12.03.2012. 

 

124
 Disponível em: <http://www.fotolog.com/pedromendigo/60016766>.. Acesso em 28.04.2013. 

 

http://negativementalattitude.wordpress.com/2012/04/10/barulho-no-beco-dia-05-mossoro-vai-pegar-fogo/beco/
http://negativementalattitude.wordpress.com/2012/04/10/barulho-no-beco-dia-05-mossoro-vai-pegar-fogo/beco/
http://www.fotolog.com/pedromendigo/60016766/
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Foto 106: Trapiche, um reduto da cultura alternativa 

 

Crédito: ttps://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts, em 21.06.2014. 

 

 O mapa abaixo, com as territorialidades juvenis locais, ajuda-nos a compreender a 

distribuição dos principais territórios da cidade onde diferentes segmentos de suas juventudes 

se encontram para as trocas sociais que contribuem na experiência pessoal, no convívio e no 

amadurecimento coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
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MAPA 4: Territorialidades juvenis em Mossoró-RN. 

 

A discussão dos aspectos da identidade e sociabilidade dos jovens se insere num 

contexto mais geral que nos permite saber acerca das condições para a compreensão das suas 

práticas espaciais cotidianas. Em cidades como Mossoró, é possível admitir que o cotidiano 

da(s) juventude(s)  encontra-se em processo de redefinição, considerando, por um lado, a 

realidade que emerge por meio da inserção dos novos signos modernos em seu espaço, que 

trazem consigo as imposições do mundo das mercadorias e das relações dominantes, as quais 

visam instituir e normatizar o cotidiano baseado em relações de consumo; e por outro,  a 

perspectiva que se delineia com a formação de novos movimentos de jovens, que buscam se 

contrapor à essa hegemonia do moderno e afirmar sua condição a partir dos novos valores 

presentes e sentidos em suas práticas cotidianas. 

3.6 Práticas espaciais cotidianas juvenis: (des)construindo o “amanhã programado”  

 

 Na compreensão das transformações espaciais em Mossoró, sob a ótica dos seus 

segmentos juvenis, um dos objetivos desse estudo é saber se as transformações espaciais 
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processadas ou em curso ensejam a uma redefinição das práticas espaciais cotidianas e em que 

aspectos da vida cotidiana essa realidade assume maior relevância entre os seus jovens. 

 No campo das ciências sociais, inclusive da geografia, vários autores enfatizam a 

importância do estudo do cotidiano para a compreensão da realidade socioespacial. Entre esses, 

Santos (1996) ressalta a importância do papel da informação e comunicação na definição de 

novas dimensões do cotidiano, especialmente de sua dimensão espacial.  Em um artigo em que 

reflete sobre a relação entre cotidiano e lugar, Damiani (1996, p. 168) aponta: “o cotidiano, 

como conjunto de atividades e relações, efetua-se num espaço e num tempo sociais: o lugar e 

suas temporalidades”. 

            Compreender o cotidiano no lugar em um mundo que experimenta transformações cada 

vez mais acentuadas constitui uma tarefa desafiante, notadamente se considerarmos a 

complexidade da realidade que envolve os segmentos juvenis e suas práticas cotidianas. Nessa 

direção, Giddens (2002) faz referência às transformações relacionadas aos impactos dos 

mecanismos de desencaixe, que interferem significativamente no cotidiano do lugar, 

promovendo alterações acentuadas nas práticas espaciais locais, ou seja, as relações espaciais 

são afetadase sofrem deslocamentos devido às conexões com o mundo globalizado. 

          Se formos relacionar os mecanismos de desencaixe de Giddens (2002) à realidade da 

juventude de Mossoró, na atualidade, então os diferentes modos de “ser jovem” nessa cidade 

poderiam ser vistos como um produto dessas conexões entre o lugar e o mundo, notadamente a 

partir das mediações que envolvem as atividades e os agentes espaciais, como assim lembra 

Damiani (1999, p. 168): “falar da vida cotidiana é falar dos gêneros de vida no mundo de hoje. 

Pensar a vida cotidiana no lugar é pensar que o mundo está no lugar e o lugar está no mundo, 

com todas as mediações necessárias – o Estado sendo a principal”. 

A concepção da produção social do espaço, proposta por Lefebvre (1991a), indica-nos 

uma possibilidade concreta para a compreensão das práticas espaciais cotidianas no contexto 

dos enredos da modernidade protagonizada pelo avanço das relações capitalistas no espaço 

mundial. Conforme a teoria do referido autor, entre as práticas espaciais do espaço percebido e 

dos espaços de representação, o espaço vivido, o autor insere a noção do espaço concebido, o 

das representações do espaço, constituindo, assim, uma tríade conceitual que aprofunda 

dialeticamente a análise e a percepção do espaço, principalmente observando-se a imbricação 

dos espaços vivido e concebido. 



162 
 

 
 

          Ainda de acordo com o pensamento de Lefebvre (1991a), os espaços de representação do 

espaço vivido são os referentes ao afetivo, ao imaginário, à festa, ao prazer, aos lugares da 

paixão e da ação. Atualmente, em Mossoró, os espaços da representação do vivido seriam os 

identificados através dos “becos” e ruas da cultura alternativa de alguns de seus segmentos 

juvenis, além de alguns outros espaços de resistência, apropriados pelos mesmos, que os usam 

a partir de sua incorporação como parte dos  enredos e das histórias vivenciados por eles na 

cidade.  

Como contraposição ao espaço vivido, o espaço concebido vem a ser o espaço ligado às 

estruturas do poder e da „ordem racionalizante‟, que ganha relevo através do conhecimento, do 

planejamento e das ideologias e concretiza-se na imposição de uma realidade, por vezes 

excludente e desigual, que se hegemoniza. No caso de Mossoró, o concebido pode ser 

associado à renovação seletiva do espaço de Mossoró, representado, principalmente, pela 

construção do Corredor Cultural da Avenida Rio Branco, com seus espaços segmentados. 

 É a partir da relação dialética entre o espaço concebido e o espaço vivido que se 

desenvolve toda a dinâmica que envolve o tecido social e suas relações no contexto em 

transformação, embora não exista a ruptura entre esses dois domínios e, sim, o predomínio de 

um ou do outro, a depender da forma como se dá a construção da realidade em consonância 

com a correlação de forças existentes em determinados períodos. Nesse sentido, o espaço 

concebido se evidencia em termos de hegemonia, na atualidade, como assim aponta Serpa 

(2007, p. 174):  

Pensando nos termos de Lefebvre, estaríamos assistindo à valorização 

(seletiva) do percebido e do concebido, em detrimento do vivido; à 

valorização da exposição e da visibilidade, em detrimento de tudo que não é 

imediatamente visível ou exposto. Por outro lado, a não incorporação do 

percebido ao vivido deixa sem espaços de representação todos aqueles grupos 

ou indivíduos sem acesso às estruturas de poder, que produzem, via meios de 

comunicação de massa e processos tecnocráticos de planejamento, as 

„representações do espaço‟, o concebido.  

           A não incorporação do percebido ao vivido praticamente anula ou, pelo menos, reduz as 

possibilidades para as transformações de parte de indivíduos e grupos nas cidades em 

modernização, os quais, imersos nas condições de vida desfavoráveis a que estão submetidos, 

quase nunca são beneficiados efetivamente pelos ventos modernizantes. Tal fato contribui para 

que não ocorra uma maior identificação com o espaço transformado e, consequentemente, a um 

cotidiano com mudanças mais significativas, abrindo espaço ou reforçando a ideia de alienação 
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no cotidiano desses segmentos, embora a alienação não seja algo necessariamente vinculado ao 

cotidiano, acontecendo apenas em determinadas circunstâncias sociais, como diz Heller (2008). 

            No espaço da contemporaneidade, em que predominam as relações resultantes da 

hegemonia da modernidade imposta pelo mercado e seus agentes, tem-se, assim, o surgimento 

de um cotidiano organizado e programado, como indica Lefebvre (1991b, p. 72): “Não temos 

diante de nós apenas o recorte e a organização do cotidiano, mas também a sua 

programação.” Para esse autor, haveria, portanto, “uma cotidianidade programada num 

ambiente urbano adaptado para esse fim” (op. Cit. p. 73).  

           Considerando a ideia da definição de um cotidiano programado, nos termos de Lefebvre 

(1991b), a cidade teria seu ambiente urbano adaptado através das transformações espaciais 

processadas para que esse cotidiano organizado se efetive e ganhe importância. Assim, 

considerando as transformações de sentido modernizador em curso na cidade de Mossoró, 

teríamos, então, uma cidade que promove adequações em sua estrutura espacial visando dar as 

condições para a emergência de uma cotidianidade programada, no âmbito da modernidade 

atual - especialmente nas áreas da cultura e lazer -, o que aparentemente deixaria esses espaços 

do urbano sem brechas para o imprevisível ou para as mudanças de rota nas relações das 

pessoas com a cidade e o espaço transformado. 

Foto 107: Cotidiano programado? 

 
Crédito: do autor.  jun/2014. 

 

 Contudo, nesse mesmo urbano transformado, em que a produção do cotidiano apresenta 

sua vinculação à difusão do consumo, como ressalta Carlos (1996), o cotidiano no lugar 

apresentaria rupturas singulares, percebendo-se a vulnerabilidade de toda a programação desse 
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cotidiano alienante para alguns e de onde emergem as possibilidades para o questionamento e 

as possibilidades para sua superação, segundo Damiani (1999).  

 Em uma análise dialética, como a proposta por Lefebvre (1991) para a compreensão das 

práticas espaciais cotidianas, as brechas  percebidas no cotidiano, que abrem espaço para o 

criativo e  o virtual,  confirmando-o como o lugar do conflito e onde se discutem os problemas 

que o colocam como lugar da ação, como lembra Carlos (1996).  

Os recentes movimentos sociais e coletivos que surgiram em Mossoró, tendo à frente 

dos mesmos alguns de seus segmentos de jovens, parecem questionar esse cotidiano organizado 

e programado que interessa às forças dominantes, trazendo à cena o imprevisto e o inusitado, 

que afloram no espaço das ruas como passíveis de serem apreendidos como elementos 

essenciais à compreensão do cotidiano e na estratégia da ação coletiva, forma importante de 

promover sua superação, como assim compreende Carlos (1996). 

Foto 108: Reunião do MPA no Memorial da Resistência: empoderamento? 

 
Crédito:< https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos_stream>. 
 

Foto 109: Reunião de jovens feministas: para banir do mundo a opressão 

 
Crédito:< http://marchamulheres.wordpress.com/2009/08/17/encontro-da-batucada-de-mossoro/>. 

https://www.facebook.com/MovimentoPauDeArara/photos_stream
http://marchamulheres.wordpress.com/2009/08/17/encontro-da-batucada-de-mossoro/
http://marchamulheres.files.wordpress.com/2009/08/dsc08894.jpg
http://marchamulheres.files.wordpress.com/2009/08/dsc08894.jpg
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F  Em relação à Mossoró e sua(s) juventude(s), já abordada(s) nesse capítulo, a questão 

central está em compreender como, no âmbito desse segmento social e conforme o(s) sentido(s) 

das transformações ocorridas nessa cidade, situam-se, atualmente, as mudanças nas formas da 

sociabilidade dos jovens e a emergência de novas territorialidades no contexto das práticas 

espaciais cotidianas ressignificadas. 

Outro aspecto de importância na reflexão sobre as relações entre as transformações 

espaciais contemporâneas e a(s) juventude(s) de Mossoró recai sobre a visão desse segmento 

social a respeito dos rumos da cultura local, em meio à modernização do espaço, e da forma 

como essa dimensão da vida coletiva ganha relevo como elemento articulado a essa proposta. 

Também nos interessa refletir sobre a inserção dos jovens nas opções de lazer oferecidas pela 

cidade, tendo em vista que tanto a cultura como o lazer são dimensões relevantes na relação 

entre os jovens e a cidade. Tais aspectos serão, portanto conteúdos a serem abordados no 

próximo capítulo.  
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4. A JUVENTUDE (RE)DESCOBRE A CIDADE:  a cultura, o lazer e a política  panis et 

circenses do „País de Mossoró‟  

 A juventude é a embriaguez sem vinho (Goethe). 

A cultura e o lazer na contemporaneidade assumem fundamental importância entre os 

segmentos juvenis nos centros urbanos do país, independente da escala do lugar e dos grupos 

sociais a que pertençam os jovens, sendo tal fato constatado em qualquer pesquisa que se faça a 

respeito dos principais temas que hoje interessa a eles.  

Ao nos determos na apreensão do universo juvenil em sua complexidade 

contemporânea, podemos compreender porque determinados temas tornam-se tão centrais para 

a sua compreensão e análise.  

Segundo Abramo (2001), o acesso à cultura, ao lazer e à diversão influenciam no modo 

como se vive a fase da juventude, na formação de valores   e no posicionamento que os jovens 

tomam perante o mundo, considerando as experiências que eles adquirem com as vivências nos 

espaços construídos e nas interações entre eles: 

Contudo, o campo de experiências que se constrói através do cruzamento dos 

eixos de lazer e da cultura é de fato um dos mais importantes para os jovens 

porque nele são construídos espaços de sociabilidade, de elaboração de 

identidades individuais e coletivas, nele são processados elementos centrais 

para a construção de referências e para a formulação e eleição de valores e 

posturas de vida, processos centrais nessa fase de vida. É nesse universo que 

os jovens trocam suas descobertas e preocupações com os amigos, e vivem 

suas experiências mais livres do que aquelas permitidas nos espaços familiar e 

escolar. É usual que seja principalmente através dos gostos e escolhas 

musicais, artísticas, esportivas, que os jovens vão elegendo um „estilo‟ para si, 

um modo de ver o mundo e se posicionar nele, e de expressar esse seu 

posicionamento (ABRAMO, 2001, p. 1-2). 

Em sintonia com a realidade evidenciada, trazemos para a discussão a questão cultural e 

o lazer em Mossoró como eixos centrais  junto ao segmento juvenil local, uma vez que a 

cultura assume lugar importante como dimensão no processo geral de transformação do espaço 

da cidade, na atualidade, tornando-se uma condição para a visibilidade e expressão do novo na 

paisagem local, notadamente através das festas, dos eventos e das simbologias geradas.  

Faz-se necessário, então, discutir os aspectos associados à questão cultural  e do lazer 

sob a ótica dos jovens analisando-se os seguintes aspectos: a relação entre a tradição/moderno e 

o novo/antigo, os usos  da história e das tradições locais, a importância da cultura popular, os 

equipamentos culturais e os espaços de cultura e lazer criados, a política cultural da cidade e a 

produção cultural alternativa. A questão a ser discutida recai sobre o uso de símbolos, imagens, 
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marcas e valores da tradição e história de Mossoró (geralmente associados à resistência, 

coragem, liberdade, pioneirismo...) e se isso contribui para a transformação/valorização da 

cultura local, conforme o seu público juvenil.  

 De início, tentaremos entender como se deu a elaboração de uma política cultural 

existente na cidade que objetivava a promoção de Mossoró como uma efervescente “capital da 

cultura”, em processo paralelo, mas articulado, ao contexto de um intenso processo de 

modernização espacial que teve início há algum tempo. Esse processo de múltiplas ações no 

plano da cultura encontra as condições para sua projeção em meio à produção de alguns mitos 

que cercam essa realidade ainda em construção nos dias atuais, como veremos a seguir. 

 4.1 A invenção de Mossoró como capital da cultura: transitando entre mitos e realidades 

 

Com a pretensão de se ter uma compreensão da ideia de cultura e como a mesma é 

percebida em Mossoró, principalmente pelos que trabalham com suas diversas vertentes , 

convém discutir o que vem a ser „cultura‟ nesses tempos de mudanças aceleradas e como essa 

questão se configura em nossa realidade imediata.  

São diversos os autores e as abordagens que tratam desse tema; fato que por si só já 

possibilita a motivação maior para o debate. Inicialmente, cabe destacar a importância da 

cultura em nossas existências.  Nesse sentido,  Eagleton (2011, p. 184) ressalta a idéia de que 

vivemos largamente para a cultura e destaca a nossa relação de proximidade com a mesma:  

A cultura não é unicamente aquilo de que vivemos. Ela também é, em grande 

medida, aquilo para o que vivemos. Afeto, relacionamento, memória, 

parentesco, lugar, comunidade, satisfação emocional, prazer intelectual, um 

sentido de significado último: tudo isso está mais próximo, para a maioria de 

nós. 

Como toda conceituação a ser construída no plano científico, a cultura, ou melhor, a 

definição desse termo, também apresenta dificuldades para atingir tal fim. Tal aspecto envolve 

toda uma discussão em que elementos oriundos de diferentes visões de mundo se fazem 

presentes e contribuem para a definição ou indefinição conceitual dos temas pertinentes à 

condição humana, a exemplo da cultura.  

Alguns autores até preferem não conceituar o que seja cultura, como Cosgrove (2003, p. 

103), para quem a cultura seria incapaz de ter uma definição conceitual clara sob pena de se 
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incorrer no reducionismo: “pouco se ganha ao se tentar uma definição precisa de cultura. 

Fazê-lo implica sua redução a uma categoria objetiva, negando sua subjetividade essencial.” 

 Para Lipovetsky e Serroy (2011, p. 7), cultura é um “conceito arriscado, não 

ignoramos isso de modo algum: quando se saca a palavra „cultura‟, os revólveres não estão 

longe!”. Outros autores, porém, sugerem uma definição mais cautelosa, como Eagleton (2011, 

p. 54): “A cultura pode ser aproximadamente resumida como o complexo de valores, costumes, 

crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico.”  

 A referida definição que Eagleton (2011) apresenta parece ser a mais difundida ao 

longo do tempo, pois envolve a ideia inicial que sempre vem à tona quando nos lembramos do 

significado do termo, que nos remete à referência a práticas, valores, costumes e crenças. 

Todavia, devemos atentar para uma compreensão mais abrangente desse termo, o qual 

apresenta nível mais elevado de complexidade quando visto a partirda nossa relação dialética 

com o mundo:  

Neste único termo, entram indistintamente em foco questões de liberdade e 

determinismo, o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o criado. Se 

cultura significa cultivo, um cuidar, que é ativo, daquilo que cresce 

naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre 

o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz (EAGLETON, p. 11). 

Em tempos mais recentes, o foco sobre a dimensão da cultura ganha fôlego para sua 

renovação no campo da geografia, uma vez que a diversidade cultural adquire mais visibilidade 

no mundo globalizado e, assim, mais do nunca, o estudo da cultura, em sua relação com o 

espaço, constitui uma fonte viva do pensamento geográfico, como diz Berdoulay (2012). Para 

este, na relação entre espaço e cultura é necessário repensar a herança do passado, aspecto 

relevante para a compreensão da cultura como projeção no futuro: 

A cultura não é somente uma questão de herança do passado nem é feita da 

experiência presente; ela corresponde, talvez, antes de tudo, a uma projeção no 

futuro. Efetivamente, encontramos aqui a tensão entre contextos herdados ou 

vividos e valores que não estão necessariamente a eles associados: as noções 

de sujeito, de lugar, de cultura implicam distanciamento e reflexividade que 

fundam seu interesse analítico. É por causa dessas considerações que o estudo 

geográfico das relações entre espaço e cultura propõe repensar a herança do 

passado. 

  Ainda sobre as articulações entre espaço e cultura, no âmbito da geografia, devemos 

considerar a relação da cultura com a política, ou seja, a geografia cultural e a geografia política 

são abordagens que compartilham interesses comuns pela cultura democrática (Berdoulay, 

2012). Nesse sentido, se de fato queremos evidenciar a renovação dos estudos culturais, 
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contrapondo-se a uma „concepção estática e totalizante da cultura‟, convém atentarmos para a 

aproximação dessa relação entre a política e a cultura, que pode ser instrumento para a 

autonomia e libertação ou para promover a submissão e o conformismo dos grupos sociais, a 

depender dos contextos espaciais e de suas especificidades. 

Num estudo sobre a cultura e sua relação com o espaço, em cidades como Mossoró, 

ganha amplitude a importância de sua articulação com a política, ponto fundamental para a 

compreensão da ordem espacial em construção nessa localidade. Nesse sentido,  cabe refletir 

sobre as heranças culturais, tal como sugere Berdoulay (2012) que, em lugares como Mossoró, 

têm sua aparente valorização como forma de associá-las à imagem e aos valores de uma 

sociedade que promove a liberdade e demonstra o zelo e o apego de seus moradores quanto aos 

seus feitos históricos. 

 A literatura sobre essa relação é vasta e abrangente, mas convém destacar a forma 

como a cultura é utilizada como elemento para impor e legitimar a supremacia, seja de uma 

classe, de grupos ou de indivíduos. Como veremos mais adiante, se utilizada dessa forma, em 

espaços como Mossoró, a cultura, como um instrumento a serviço da hegemonia de classes ou 

de grupos que apresentam interesses minoritários, específicos e não condizentes com as 

aspirações mais gerais da sociedade, perderia assim a condição de contribuir para algumas 

positividades que a humanidade sempre desejou, notadamente em termos de sua liberdade e 

autonomia. 

 Sobre o papel da cultura no contexto da sociedade estruturada em classes, Cosgrove 

(2003, p. 120) afirma: “A cultura hegemônica é um instrumento estruturado e estruturante de 

conhecimento e comunicação, senso comum e a base da ordem moral. Na sociedade de classes, 

ela cumpre um papel político de impor e legitimar a dominação de classes”. Também Ianni 

(1992, p. 155) reforça esse pensamento acerca da força e uso da cultura como instrumento de 

dominação: “Em síntese, a cultura é uma dimensão fundamental da hegemonia que pode ser 

construída por uma classe, composição de forças sociais, bloco de poder, Estado. Toda 

configuração hegemônica é necessariamente cultural.”  

 A relação da cultura com o espaço urbano passa também por uma reflexão sobre  como 

ela é encarada no atual estágio da modernidade capitalista, afinal, como dizem Lipovetsky e 

Serroy (2011, p. 7), “com o novo ciclo de modernidade que recompõe o mundo, constituiu-se 

um regime inédito de cultura”.Temos, assim, nesse novo tempo em curso, a ampliação do 
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domínio do mercado através da apropriação dos objetos da história e das tradições populares, 

como assim afirma Canclini (2011, p. 159): “Posto que pretendem abarcar todos os setores, os 

projetos modernos se apropriam dos bens históricos e das tradições populares.”  

Lefebvre (1991, p. p 132), por sua vez, pontua essa relação da cultura com o mercado 

nos seguintes termos: “A cultura não seria o acomodamento da obra e do estilo ao valor de 

troca? Fato que permite sua comercialização, com a produção e o consumo desse produto 

específico.” 

 Lipovetsky e Serroy (2011) também falam sobre esse momento atual de apropriação e 

domínio dos setores de nossa existência a partir da nova ordem comandada pelas forças da 

globalização, que transformam a cultura em um dos pilares de sustentação e garantia de sua 

supremacia, transformando-a em uma „cultura-mundo‟ e  fazendo-a evoluir em escala 

planetária:  

Pois a era hipermoderna transformou profundamente o relevo, o sentido, a 

superfície social e econômica da cultura. Esta não pode mais ser considerada 

como uma superestrutura de signos, como o aroma e a decoração do mundo 

real: ela se tornou mundo, uma cultura-mundo, a do tecnocapitalismo 

planetário, das indústrias culturais, do consumismo total, das mídias e das 

redes digitais. Através da excrescência dos produtos, das imagens e da 

informação, nasceu uma espécie de hipercultura universal que, transcendendo 

as fronteiras e confundindo as antigas dicotomias, reconfigura o mundo em 

que vivemos e a civilização por vir. (LIPOVETSKY; SERROY. p. 7) 

Todavia, parece ainda haver espaço para uma interação que resulte em uma possível 

acomodação das partes mais frágeis nesse mundo que parece sucumbir à tentação do 

moderno,que tenta suprimir o culto às tradições populares. Nesse caso, haveria a redução do 

papel do culto popular, mas não a sua supressão, ou seja, há um redimensionamento das 

atividades da tradição e do meio popular, e não à sua total desconstrução.  Visto dessa forma, 

isso contribui para esclarecer esse aspecto da luta desigual entre modernistas e tradicionalistas 

no intricado jogo em que essas forças participam. Tal fato é assim visto por   Canclini (2011, p. 

277). 

O conflito entre tradição e modernidade não aparece como o sufocamento 

exercido pelos modernizadores sobre os tradicionalistas, nem como a 

resistência direta e constante de setores populares empenhados em fazer valer 

suas tradições. A interação é mais sinuosa e sutil. Os movimentos populares 

também estão interessados em modernizar-se e os setores hegemônicos em 

manter o tradicional, ou parte dele, como referente histórico e recurso 

simbólico contemporâneo. Ante essa necessidade recíproca, ambos se 

vinculam mediante um jogo de usos do outro nas duas direções. A assimetria 

continua existindo, mas é mais intrincada que o que aparenta o simples 
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esquema antagônico entre tradicionalistas e modernizadores, subalternos e 

hegemônicos. 

 Conforme o pensamento de Canclini (2011), não haveria um embate assim tão vigoroso 

entre tradicionalistas e modernistas, na contemporaneidade, havendo até um sutil “jogo de 

usos” na interação entre ambos. Uma leitura atenta para uma interpretação da realidade que se 

insinua no espaço de Mossoró no plano da cultura, especificamente, talvez nos dê respostas 

para compreender que, de fato, principalmente entre os jovens locais, não parece haver uma 

oposição, mesmo que moderada, entre essas posições, posto que a natureza do debate parece 

ser outra, envolvendo, sobretudo, caminhos da política cultural local e seus desdobramentos, 

como veremos em momento posterior. 

A realização de eventos e espetáculos como os que ocorrem em Mossoró, 

fundamentalmente baseados nos apelos da história e nos enredos da tradição, é uma questão 

que nos faz refletir sobre qual seria o sentido de „tradição‟ empregado pelos responsáveis pela 

promoção da cultura local e por que esse termo é evocado por uma Mossoró supostamente 

ávida em mostrar ao mundo esse seu lado aparentemente positivo e atraente, nesses tempos 

modernos. 

Mas o que vem ser a „tradição‟ e como a mesma se evidencia em nosso contexto social? 

Para Bauman (2000), tradição é uma escolha e uma invenção em nosso tipo de sociedade. 

Como escolha ou invenção, deve-se atentar então para os mecanismos que dão suporte a tal 

realidade. Eliade (2011), por sua vez,  aponta que o uso seletivo da memória contribui para essa 

reivenção das tradições que vemos aparecer ultimamente. Já Le Goff (1994) ressalta as 

dificuldades impostas pelos mecanismos de manipulação da memória coletiva, que provocam 

os esquecimentos e os silêncios da história. Em Mossoró, com base nas desconfianças de 

alguns sobre a autenticidade dos seus fatos históricos, haveria um filtro para selecionar o que 

deve ser fato histórico real ou não, parecendo prevalecer o enquadramento e ordenamento da 

memória histórica local em detrimento da memória coletiva, nos termos de Walbwachs (2003). 

Nesse sentido, a questão da escolha do que deve ser preservado, mesmo que baseado na 

memória seletiva de fatos, parece determinar o que efetivamente deve ser o que se denomina de 

“tradição”. 

Cabe saber como em Mossoró, ao longo do tempo, os que tentaram preservar sua 

história, suas tradições e seus valores lidaram com essa questão do patrimônio histórico local, 

que agora é resgatado para divulgação e promoção do orgulho cívico local em um aparente 
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processo de grande valorização. Canclini (2011, p. 160), de maneira mais abrangente, coloca a 

questão do patrimônio histórico no contexto de renovação da hegemonia política: “É preciso 

analisar as funções do patrimônio histórico para explicar porque os fundamentalismos – ou 

seja, a idealização dogmática desses referentes aparentemente estranhos à modernidade – têm-

se reativado nos últimos anos”. 

 Em relação a Mossoró, decerto que os “fundamentalismos” traduzidos como 

“idealização dogmática” de referentes que pareciam adormecidos ou então que não teriam o 

real valor histórico reconhecido, como agora querem nos fazer crer, hoje, não parecem tão 

estranhos assim à modernidade local, posto que, articulado à proposta modernizadora em voga, 

certamente sua reativação encontra ressonância e, provavelmente, justifica o porquê das 

escolhas e inserções das ações de seu grupo dirigente nos projetos ligados às atividades 

culturais da cidade. 

A projeção da proposta que visa à exaltação dos feitos históricos que Mossoró parece 

tanto se orgulhar, na visão de sua elite dirigente encontra as condições favoráveis para a sua 

propagação, especialmente entre as novas gerações, a partir das iniciativas dos segmentos que 

trabalham com a cultura na cidade, que, assim, se transformaram nos principais  agentes 

responsáveis pela divulgação da história local. Daí porque, em diversos momentos, os 

dirigentes públicos expressaram a intenção de ter os grupos culturais ao seu lado na 

disseminação da aludida proposta que provocaria na juventude o sentimento cívico que se 

espera, como deduzimos através das palavras de um de seus expoentes: 

[…]. Nós queremos eles perto, independente de bandeira partidária, 

porque nós acreditamos no talento, na cultura e na vontade que essa terra 

tem de ficar cada vez mais viva. E nós temos elementos para isso que são 

os elementos da liberdade que, embora para as pessoas da cidade possam 

parecer repetitivos, mas são extremamente necessários para que eles se 

mantenham vivos. Foi graças ao talento e à persistência dessas 

organizações, dessas associações que estão aí até hoje, que os meus filhos, 

nascidos em Mossoró, mossoroenses da gema – um com 24 e outro com 

22 anos – sabem da história de Mossoró. Se a gente não tivesse esses 

grupos trazendo, por anos e anos a história dos nossos feitos e mantendo 

isso vivo, hoje a juventude não estaria irmanada desse sentimento.
125

 

 No caso de Mossoró, a definição dessa realidade em seu espaço resultou na tentativa de 

transformá-laem uma espécie de „capital da cultura‟, dando-lhe visibilidade e projeção, no 

                                                           
125  Claudia Regina Freire, então prefeita de Mossoró.<http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-

sonhos-e-ideias>. Acesso em: 02.01.2013. 

 

http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-sonhos-e-ideias
http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-sonhos-e-ideias
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intuito de resguardar determinados interesses e legitimidades. Nesse sentido, podemos dizer 

que as atividades culturais, no contexto de uma proclamada política cultural, assumem 

determinada relevância como dimensão principalmente por  promoverem o resgate e a 

valorização de sua história e de suas tradições. 

 Além da execução de projetos voltados para a reestruturação da sua malha viária e de 

obras de embelezamento de praças e avenidas, o poder público também elegeu o campo da 

cultura e do lazer como principal forma de promoção de Mossoró como “cidade-espetáculo”, a 

partir da iniciativa do grupo dominante da política local, em fins dos anos 1990, caracterizando, 

em nosso entendimento, o que seria uma “combinação eficiente de mecenato e orgulho cívico, 

cimentado pelo desejo de se apresentar como um novo patriciado” (ARANTES, 2007, p. 34).   

Uma das primeiras iniciativas por parte do agente público seria a transformação da 

antiga estação ferroviária da cidade, que passou a ser a Estação das Artes (1998), um espaço 

destinado a ser o cenário principal das manifestações culturais da cidade e obra embrionária do 

esboço do que viria a ser o chamado “Corredor Cultural” da cidade, na Avenida Rio Branco, 

posteriormente. Sobre o sentido atribuído a iniciativas dessa natureza no espaço das cidades, 

Serpa (2007, p. 107) assim argumenta: 

No período contemporâneo, o „consumo cultural‟ parece ser o novo paradigma 

para o desenvolvimento urbano. As cidades são reinventadas a partir da 

reutilização das formas do passado, gerando uma urbanidade que se 

baseia, sobretudo, no consumo e na proliferação (desigual) de 

equipamentos culturais. Nasce a cidade da „festa-mercadoria‟. Essa nova 

(velha) cidade folcloriza e industrializa a história e a tradição dos lugares, 

roubando-lhes a alma. É a cidade das requalificações e revitalizações urbanas, 

a cidade que busca vantagens comparativas no mercado globalizado das 

imagens turísticas e dos lugares-espetáculos (grifo nosso). 

 Após a criação da Estação das Artes como o primeiro equipamento cultural relevante a 

ser instalado na Avenida Rio Branco, tem início a construção do Teatro Municipal Dix-huit 

Rosado, um espaço destinado a marcar a cena cultural da cidade como peça fundamental na 

construção do enredo para projetar a cidade com imagem de capital cultural. No período que 

antecedia sua inauguração, a expectativa criada pelo surgimento do novo espaço da cultura 

quanto as possibilidades para o incremento do teatro na vida da cidade, era assim exposta na 

imprensa local: 

A valorização do teatro em Mossoró não se detém ao incentivo profissional 

aos artistas locais e à formação de plateia. Investimentos em casas de 

espetáculos completam essa política. A cidade dispõe de seis teatros de 

pequeno e médio porte e, até o final do ano, ganhará o Teatro Municipal Dix-
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huit Rosado, um dos mais modernos do Nordeste. [...[. O teatro dotará 

Mossoró de espaço digno para realização de espetáculos do circuito nacional. 

E é aí que entra a importância da formação de plateia devido à polarização das 

artes cênicas. A garantia de público propiciará a apresentação de grandes 

companhias teatrais na cidade. [...]. Dessa maneira, Mossoró desperta para o 

teatro de forma promissora e, aparentemente, irreversível.
126  

 A formação de plateia para o teatro na cidade e a inserção deste no cotidiano das 

pessoas de fato parecia ser a preocupação central no período que antecedia a abertura do Teatro 

Municipal, afinal não teria como o poder público justificar o investimento na construção de um 

espaço moderno para o desenvolvimento das artes cênicas e projeção dos grupos locais sem que 

a isso correspondesse o interesse do público para o uso desse equipamento: 

O entendimento é que não basta inaugurar um teatro. É preciso fazer com que 

esse equipamento tenha uma programação permanente e seja inserido no 

cotidiano da cidade. Esses primeiros 30 dias serão justamente para inserir o 

teatro no dia-a-dia do mossoroense.
127

 

A construção de um espaço cultural de dimensões consideráveis, como o Teatro 

Municipal, em uma cidade onde era ainda reduzido o tamanho do público consumidor de 

espetáculos cênicos, seria recebido com certa cautela pelossetores do próprio segmento de 

cultura da cidade, que o viam sem alardes, como apenas “mais um campo de trabalho para os 

atores da cidade”,  expressando certo estranhamento sobre o tamanho do novo espaço: “Ele é 

maior que o Teatro Alberto Maranhão. Eu acho que são as manias de Mossoró de querer as 

coisas sempre enormes”.
128

 

A abertura do novo teatro em Mossoró configurou-se como um marco na vida cultural 

da cidade. A partir de então esse espaço passou a ser palco para muitos espetáculos cênicos, de 

                                                           
126“Criação de casas de espetáculos dá força ao teatro mossoroense”. Jornal de Fato, p. 07. 27.09.2003. 

127 Gustavo Rosado, secretário de Cidadania. <http://www2.uol.com.br/omossoroense/210704/cotidiano5.htm >. 

Acesso em: 23.06.2014. 

 
128 Nonato Santos, diretor, co-fundador e ator da Cia escarcéu de Teatro, um dos mais antigos grupos de teatro de 

Mossoró em atuação.< http://www2.uol.com.br/omossoroense/240704/entrevista.htm>. Acesso em: 23.06.2014. 

 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/210704/cotidiano5.htm
http://www2.uol.com.br/omossoroense/240704/entrevista.htm
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danças e shows musicais, e até fins de 2010, com a inauguração do Teatro Riachuelo, em Natal,  

era  o maior e  mais moderno teatro do Estado.
129

 

 

 

 

Foto 110: Teatro Municipal: marco na cultura mossoroense 

 
Crédito: do autor. 22.06.2014. 

 
 

 Com a abertura do Teatro Municipal, que contou com uma extensa e concorrida pauta 

nos primeiros meses de seu funcionamento, e com o sucesso dos eventos projetados na cidade, 

como: o Mossoró Cidade Junina, o Chuva de Bala no País de Mossoró, a Festa da Liberdade e 

o Oratório de Santa Luzia, Mossoró parecia viver,  nesse período e segundo seus dirigentes,  

uma “efervescência cultural”  como nunca antes vista na cidade.  

A expectativa de projeção da cidade,  principalmente através da cultura, fez com que, 

em 2006, a Prefeitura lançasse a candidatura de Mossoró ao título de “Capital Brasileira da 

Cultura” (CBC)/2007, em concurso promovido por uma ONG norte-americana, que consistia 

em escolher uma cidade do país a cada ano para receber esse título. Na verdade, o prêmio 

maior seria a visibilidade, em âmbito nacional, que a cidade teria durante todo o ano para 

divulgar suas riquezas culturais na perspectiva de atrair visitantes. A participação de Mossoró 

nesse evento, viabilizada pelas vinte mil assinaturas recolhidas na cidade – condição básica 

para inscrição no evento –, seria assim justificada no período: 

                                                           
129

 A abertura constou de uma vasta programação, que começou em 06.08.2004 e se estendeu até 03.09.desse ano. 

Esta incluía espetáculos teatrais, com grupos locais e de fora, além de apresentações musicais e de dança. Seu 

ponto culminante foi o show da cantora Gal Costa, em 01.09, com o show “Todas as coisas e eu”. 
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Mossoró tem muitas características e potenciais que possibilitam e já lhe 

institui como uma capital da cultura. Atualmente a cidade vive uma 

efervescência cultural e, com isso, também um desejo de se transformar na 

Capital Brasileira da Cultura, título este que se somará a outros que a cidade 

possui.
130  

Mossoró é uma cidade que respira cultura, valoriza seus feitos históricos e o 

seu patrimônio, material e imaterial.
131

 

 Mesmo não logrando êxito em seu intento de se consagrar como espaço de cultura com 

um maior reconhecimento além de suas próprias fronteiras, Mossoró passou a se referir a si 

mesma como “capital da cultura”, fato que se estende aos dias atuais, como podemos verificar 

na própria página da Prefeitura local: “considerada a “Capital da Cultura” do Rio Grande do 

Norte, Mossoró se orgulha da sua história de pioneirismo e bravura e investe em seus talentos 

locais”.
132

 

 Não obstante a euforia que provocou em seus dirigentes públicos e em alguns artistas da 

cidade com todo esse movimento desencadeado com a chegada do Teatro Municipal, assim 

como pelas apresentações anuais dos grandes espetáculos públicos no Centro da cidade, a 

cultura local se ressentia de dois de seus importantes equipamentos nesse período: o 

fechamento para reformas do Teatro Lauro Monte, em 2008, e o Museu Municipal Lauro da 

Escóssia, que permanecia fechado para reforma desde 2002. Para outros setores ligados a 

cultura da cidade, tal fato seria produto da falta de uma política cultural mais consistente, com 

uma efetiva valorização dos artistas locais, tendo causado estranheza entre eles a pretensão da 

cidade em ser a capital brasileira da cultura, conforme avaliação crítica de alguns destes que 

trabalham com a produção cultural  de forma mais independente: 

Eu acho que essa pretensão foi uma jogada política, um marketing! Nós temos 

em Mossoró um poeta que mais vende livros no Estado, que tem livros 

publicados, com reconhecimento, em vários lugares, inclusive no estado de 

São Paulo, onde uma prefeitura adotou um de seus poemas no material 

didático, e o poder público de Mossoró, que se candidatou a capital da cultura, 

nunca usou um cordel de Antônio Francisco, as escolas municipais nunca 

utilizaram nada do trabalho dele. A Prefeitura de Mossoró deve se voltar para 

                                                           
130 Gonzaga Chimbinho, Presidente da Fundação Municipal de cultura de Mossoró. Gazeta do Oeste, 09.01.2006. 

No referido processo, a cidade de Mossoró não foi à eleita entre as candidatas participantes, e o assunto relativo a 

essa iniciativa rapidamente desapareceu da mídia local e das páginas do site da Prefeitura Municipal. 

 
131 Fafá Rosado, prefeita de Mossoró (2005/2008 – 2009/2012). 

<http://www.culturaemercado.com.br/noticias/capital-da-cultura-2007/>. Acesso em: 12.07.2014. 

132
< http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura/>. Acesso em: 15.07.2014. 

http://www.culturaemercado.com.br/noticias/capital-da-cultura-2007/
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“dentro de casa”, arrumar a bagunça que está aqui, e investir na arte da cidade. 

Para ser capital da cultura tem que fazer muito mais, para ter essa pretensão a 

cidade precisa investir em projetos de praças públicas, conhecer a casa de 

Antônio Francisco no bairro Lagoa do Mato, saber como anda Valdemar dos 

Pássaros, o repentista Ribamar, Escravo da Arte que está esculpindo em um 

tronco de árvore a resistência ao bando de Lampião, precisamos cuidar de 

quem está fazendo arte todos os dias em Mossoró.
133

 

É interessante perceber que, na atualidade,  o voltar-se para seu passado, em meio à 

instalação da modernidade em seu espaço, parece configurar-se como uma necessidade de 

todos da cidade, a julgar como tal fato ocupa espaço na mídia local, a qual passou a reportar-se 

à importância que a cidade atribui à sua história e a seus valores, nesse período em que as 

atividades culturais ganham força na perspectiva da construção identitária local e também no 

incremento ao turismo na cidade: 

Mossoró tem sua história marcada por grandes momentos e acontecimentos 

notáveis vivenciados por seu povo. A cidade cultiva um diversificado e vasto 

patrimônio histórico que vem crescendo a cada ano, desempenhando um papel 

fundamental na construção da identidade cultural dos mossoroenses. 

Concorreu recentemente a Capital Brasileira da Cultura (CBC) 2007, pela sua 

dedicação em manter, valorizar e transmitir seus valores locais.
134

   

Segunda maior cidade do RN, com cerca de 230 mil habitantes, Mossoró se 

apóia nas tradições e no passado ilustrado de histórias de resistência e 

pioneirismo de seu povo, para preparar um futuro considerado, pelos 

investidores do município, promissor no turismo. A cidade que se antecipou à 

libertação da escravatura, combateu o bando do cangaceiro Lampião e foi 

berço da primeira eleitora da América latina, abre espaço para que visitantes 

de Brasil possam conhecer sua história. 

Mossoró possui boa infra-estrutura e forte elo cultural com sua população, que 

valoriza a cultura local e está a todo tempo demonstrando o amor que sentem 

pela terra que derrotou Lampião.
135

 

 

 

A criação do Corredor Cultural e de lazer de Mossoró, na Avenida Rio Branco,  como 

uma realização do poder público, parece assinalar o ponto culminante de recriação do seu 

passado em meio à onda de modernização que permeava as ações em seu espaço. Conforme 

Pais (2009, p. 39), “o passado muda à medida que o tempo passa por ele. Porém, a 

consciência histórica aparece sempre embebida, como uma esponja, de marcas do passado. As 

cidades criativas deverão saber como recriar esse passado”.  

                                                           
133  Denilson Duarte, músico, professor e ativista cultural. 

<http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/entrevista/64570-denilson-duarte>. Acesso em: 25.05.2014. 

134
< http://www2.uol.com.br/omossoroense/240906/conteudo/cotidiano1.htm>. Acesso em: 22.08.2008. 

 
135  “Mossoró aposta na tradição para alavancar atividade turística”. Correio da Tarde. 04.11.2008. 
 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/240906/conteudo/cotidiano1.htm
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Se a Mossoró for aplicável a ideia de “cidade criativa”, seria possível pensar que a 

construção do Corredor Cultural parece ser a forma criativa que Mossoró encontrou para 

abraçar seu passado, visando abrir perspectivas promissoras ainda no presente. Esse processo 

de transformação da paisagem, na referida Avenida, e os novos usos que ela  passa a ter é assim 

descrito por um periódico da capital do Estado: 

Há alguns anos a parte central da avenida Rio Branco em Mossoró era uma 

área quase deserta. No período noturno, os transeuntes evitavam o local 

devido à fama de abrigar marginais e consumidores de drogas. Foi então que a 

Prefeitura de Mossoró resolveu dar uma nova vida ao trecho. O projeto era 

ousado: transformar a escuridão num dos pedaços mais iluminados da cidade e 

transformar o deserto em área de concentração de pessoas. 

 

[…].Todos os finais de semana uma programação cultural diversificada 

envolve apresentações teatrais, recitais, musicais, feirinhas de artesanato, 

shows populares, lançamentos de livros, de discos, entre muitos outros, 

integram este elenco de atrações que dão um clima permanente de festa e de 

alegria às milhares de pessoas que frequentam o corredor Estima-se que nos 

finais de semana cerca de 15 mil pessoas frequentem as praças e monumentos 

do corredor cultural. De quinta a domingo em todos os espaços do corredor 

sempre tem algum evento acontecendo, garantindo ao público visitante o 

entretenimento e a diversidade.
136

 

 

  Desde seu surgimento, o Corredor Cultural de fato gerou um movimento intenso ao 

longo da Avenida Rio Branco, onde estão localizados os equipamentos que propiciam um 

conjunto de atividades voltadas para o lazer, a diversão e a gastronomia. A construção desse 

tipo de espaço nas cidades, geralmente destinado a ser o cenário da vida urbana onde se 

desenvolvem as formas de sociabilidade e a representação dos traços que as definem, é assim 

visto por Gomes (2013, p. 269):  

É fácil perceber que certos logradouros concentram a atenção, repercutem os 

eventos, têm sempre olhos voltados para eles. Esses logradouros, por 

circunstâncias   variadas, funcionam como uma espécie de cenário da vida 

urbana, um resumo das formas de sociabilidade, e constituem, assim, um 

ingrediente fundamental na definição dos traços que caracterizam cada cidade. 

Quanto à juventude da cidade e sua relação com o Corredor Cultural e seus 

equipamentos, pode-se crer que isso vai depender de como ocorrem os usos e  apropriações 

desse espaço pelos jovens, fato que remete à forma como se dá a relação destes com a cidade, 

de forma geral. Se para alguns segmentos de jovens o Corredor Cultural constituiu-se como um 

espaço importante para o lazer e a diversão, para os jovens que fazem cultura na cidade é 

                                                           
136

 “Avenida se transforma em corredor cultural”.<.http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=146619>. 

Acesso em: 24.04.2010. 

 

http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=146619
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preciso o incentivo também para outros espaços da cidade, onde é necessária a efetivação de 

ações culturais para a sua democratização: 

 O corredor cultural é um espaço para quem tem carro ou carona porque o 

sistema de transporte público da cidade não dá conta do nosso direito à cidade. 

É preciso mobilidade das pessoas para o corredor cultural, mas também é 

preciso democratizar os espaços de cultura. Queremos incentivo à cultura nos 

bairros e comunidades porque fazemos cultura em cada canto da cidade: 

carnaval, quadrilhas juninas, grupos de teatro, poetas... Queremos cultura em 

toda parte, não só no centro bonitinho e "maquiadinho" de Mossoró.
137

 

 Após a efervescência causada pelo aparecimento do Corredor Cultural na vida de 

Mossoró, nos primeiros anos, a cidade voltaria a ser contemplada com um novo equipamento 

cultural: uma antiga reivindicação dos seus artistas se traduziria em realidade  com a abertura 

da Escola de Artes. Mesmo sendo o produto de uma luta dos grupos culturais dedicados às artes 

na cidade,  mais uma vez a elite dirigente local evidencia em seu discurso a tentativa de se 

apropriar dos projetos e lutas das categorias, reivindicando para si a realização de tais pleitos: 

“Como ficamos orgulhosos, meus amigos e amigas, ao ver os artistas se apresentando nesses 

espaços e conquistando novas perspectivas, a partir das nossas realizações. É assim que se 

trabalha, produzindo e estimulando as artes. Esse é o jeito certo”.
138

 

Foto 111: Ato de inauguração da Escola de Artes de Mossoró 

  
Crédito: <http://jaldesmar-costa.blogspot.com.br/2012/03/fafa-rosado-presenteia-mossoro-rn-

com.html> Acesso em: 03.04.2012. 

 

  

                                                           
137

 Camila Paula, atriz, poetisa e militante feminista.. Entrevista ao O Mossoroense (Caderno Universo). Em 

16.03.2014. 

 
138 Fafá Rosado, então prefeita de Mossoró”.< http://jaldesmar-costa.blogspot.com.br/2012/03/fafa-rosado-

presenteia-mossoro-rn-com.html>, Acesso em: 22.07.2013. 

 

http://jaldesmar-costa.blogspot.com.br/2012/03/fafa-rosado-presenteia-mossoro-rn-com.html
http://jaldesmar-costa.blogspot.com.br/2012/03/fafa-rosado-presenteia-mossoro-rn-com.html
http://jaldesmar-costa.blogspot.com.br/2012/03/fafa-rosado-presenteia-mossoro-rn-com.html
http://jaldesmar-costa.blogspot.com.br/2012/03/fafa-rosado-presenteia-mossoro-rn-com.html
http://1.bp.blogspot.com/-xbd9tHaJMxs/T3SiwDLjZxI/AAAAAAAADTY/CKAKAcxlEM4/s1600/f_2802.jpg
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 Recentemente, apesar da crise político-administrativa vivida no município em função 

das mudanças ocorridas na chefia do executivo local, a partir de fins de 2013, a cultura, a 

exemplo de outras pastas, também seria atingida com a redução de investimentos direcionados 

à área. Mesmo assim, o discurso que remete à cidade a condição de espaço que vivencia e 

valoriza a cultura seria mantido: 

Mossoró é uma cidade que vive e respira cultura, não poderia deixar essa data 

tão especial passar em branco. Com tantos grupos de teatro na cidade, e um 

grande templo que é o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, a data foi 

comemorada e mostrou ao público que esteve presente a valorização e o 
destaque dos artistas da nossa terra.

139
 

A  reflexão sobre a ideia da invenção de Mossoró como capital da cultura não poderia 

prescindir de uma descrição dos principais eventos que confirmam a escolha dessa área como 

uma prioridade para investimentos. Sobre os eventos públicos realizados em Mossoró, cabem 

aqui algumas considerações a esse respeito em virtude da importância que alguns deles 

assumiram para a cultura e o lazer da cidade, bem como para promover a sua divulgação como 

“cidade-espetáculo”. 

Entre os projetos elaborados para o setor cultural do município,  ganhou espaço na 

cidade, a partir de 1999, O “Mossoró Cidade Junina” (MCJ), o qual surgiu para compor o 

cenário da Estação das Artes, durante o período junino, logo após a transformação desse espaço 

ocorrida no ano anterior. Este evento constitui um leque de atrações durante o período e, 

atualmente, e realiza-se ao longo dos vários pontos do Corredor Cultural da Avenida Rio 

Branco, abrangendo a Estação das Artes – cenário principal do evento -, a Praça de Eventos, a 

Praça da Convivência e o Memorial da Resistência, entre outros. 

O MCJ é composto por um conjunto de projetos, entre os quais salientam-se o “Pingo 

da Mei‟Dia” (abertura), o Cidadela Junina, o concurso de sanfoneiros, o festival de violeiros, o 

festival de quadrilhas, o projeto “sorrindo no São João” (festival de humor), o projeto 

“Misturando as Poesias”, o Projeto “Botando Boneco” (teatro de mamulengos), o concurso de 

makete e os shows da Estação das Artes. 

Com a criação do Projeto MCJ, a cidade tenta se inserir no grande circuito de festas 

juninas que identificam algumas das cidades do Nordeste, especialmente Campina Grande(PB) 

                                                           
139 Gustavo Rosado, secretário de cultura de Mossoró. <http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/dia-

internacional-do-teatro-e-comemorado-em-mossoro/1281/>. Acesso em: 30.03.2014. 

 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/dia-internacional-do-teatro-e-comemorado-em-mossoro/1281/
http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/dia-internacional-do-teatro-e-comemorado-em-mossoro/1281/
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e Caruaru (PE). Esse evento passou a atrair grande público à Estação das Artes e, em pouco 

tempo, configurou-se como a maior festa pública local, tornando-se, oficialmente, “patrimônio” 

da cidade
140

: “É uma festa que se transformou em tradição do povo mossoroense. Vamos fazer 

uma festa linda para o Brasil inteiro ver”.
141

  

 O ponto central do MCJ, para onde convergem as atenções da maioria dos 

mossoroenses e visitantes, é a Estação das Artes Eliseu Ventania (foto 112),  a qual 

compreende uma área de mais de 48 mil metros quadrados, onde são montados palcos, 

camarotes, barracas e o circo do forró, e onde acontecem os shows mais esperados pelo público 

e pela maior parte dos jovens que apreciam os gêneros musicais mais em evidência na mídia, 

parte deles vindos, principalmente, de bairros populares e períféricos. 

Foto 112: Estação das Artes em dia de Mossoró Cidade Junina 

 
Crédito:<http://www.prefeiturademossoro.com.br/novo_blog/blog.php?categoria=cultura&id=746>. 

Acesso em: 02.07.2014.  

 

 Apesar de ser um evento que se realiza num espaço público, praticamente patrocinado 

com recursos públicos, a Prefeitura local promove a segmentação e a diferenciação social nesse 

evento ao instalar, na Estação das Artes, um camarote institucional destinado aos seus 

convidados e parceiros e ao permitir a instalação de um camarote privado, com acesso 

                                                           
140

 Conforme Lei aprovada pela Câmara Municipal de Mossoró, através de iniciativa de Cláudia Regina Freire, ex- 

prefeita do Município, quando então atuava como representante do Legislativo Municipal. 

 

 

 141  Cláudia Regina Freire, então prefeita de Mossoró, durante o lançamento do MCJ/2013.       
<http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/325/atracoes-do-mcj-2013-animam-mossoroenses/.>. Acesso 

em: 30.06.2013. 

 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/novo_blog/blog.php?categoria=cultura&id=746
http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/325/atracoes-do-mcj-2013-animam-mossoroenses/
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mediante compra de senha, no qual é montada toda uma estrutura para oferecer conforto e 

segurança aos seus clientes, num clima de exclusividade que garanta a “festa dentro da festa”, 

inclusive com programação de atrações próprias (figura 04). O anúncio da venda desse espaço 

na festa mostra o lado da mercantilização do evento e a forma como se vende “exclusividade” 

para aqueles que podem pagar para ter acesso e usufruir do melhor “pedaço” da festa:  

O melhor pedaço da Cidade Junina vem cheio de novidades, com dois 

ambientes e shows exclusivos. 

No mês de junho a cidade de Mossoró-RN respira os ares do melhor São João 

do País. São 12 dias de festas com grandes atrações nacionais, regionais e 

locais, em uma superestrutura montada na Estação das Artes Eliseu Ventania. 

É nesse contexto que a Gondim & Garcia Produções apresenta o Camarote 

Skol 2014. Para quem adora curtir os festejos juninos com conforto e 

segurança, o Camarote Skol é o destino certo. O espaço, montado no interior 

da Estação da Artes, possui vários ambientes, bares, praça de 

alimentação VIP, banheiros, visão privilegiada para os palcos da Estação, 

além de shows exclusivos. Tudo pensado especialmente para garantir total 

comodidade ao público.
142

 

 

 

Figura 04: Divulgação de venda de camarote para o MCJ 

 
 Crédito:<https://www.facebook.com/pages/Pingo-da-Mei-Dia-Mossor%C3%B3-

RN/686319158097596>. Acesso em: 17.06.2014. 
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<http://defato.com/blog/cesar-santos/2014/06/11/gondin-garcia-lanca-camarote-skol-em-area-vip-do-cidade-

junina/>. Acesso em: 12.06.2014. 

https://www.facebook.com/pages/Pingo-da-Mei-Dia-Mossor%C3%B3-RN/686319158097596
https://www.facebook.com/pages/Pingo-da-Mei-Dia-Mossor%C3%B3-RN/686319158097596
http://defato.com/blog/cesar-santos/2014/06/11/gondin-garcia-lanca-camarote-skol-em-area-vip-do-cidade-junina/
http://defato.com/blog/cesar-santos/2014/06/11/gondin-garcia-lanca-camarote-skol-em-area-vip-do-cidade-junina/
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Foto 113: Segregação social em espaço e evento públicos

 
Crédito: HTTP://www.mossorocidadejunina.com.br/abre_noticia.php?id=53. Acesso em: 01.07.2014. 

 

 

        Nos dias  em que se apresentam as principais atrações do MCJ nos palcos da Estação das 

Artes, a disputa por espaço na plateia é uma realidade que atormenta a maior parte do público 

que acorre às suas instalações, mas para a Prefeitura, bem mais interessada na aglomeração que 

se forma para quantificar a valorização do evento, não há problema algum no aperto que 

passam as pessoas que não estão no conforto dos camarotes; pelo contrário, isso configura-se 

como uma motivação a mais para que se usufrua bem desse momento, como vemos isso no 

próprio site da Prefeitura ao descrever uma das principais noites do evento em 2014: 

 A multidão embalou na Estação, desde a entrada, até a área dos shows. O 

Terraço Junino e o camarote vip ficaram lotados. As pessoas se aglomeraram 

onde encontraram lugar, mas o aperto não foi dificuldade para quem saiu de 

casa em busca de diversão. Ao contrário, foi um tempero a mais e isso estava 

estampado nas expressões e na força que fizeram para acompanhar os cantores 

principais.
143

 

 

Quem não opta pela ida à Estação das Artes, seja em função da aglomeração que se 

forma ou então pela qualidade questionável da maioria dos seus shows, tem outras opções a sua 

disposição ao longo do Corredor Cultural, a depender do dia e da programação definida, 

                                                           
143 <http://www.mossorocidadejunina.com.br/abre_noticia.php?id=53>. Acesso em: 10.07.2014. 

 

 

http://www.mossorocidadejunina.com.br/abre_noticia.php?id=53
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quando ocorrem as apresentações musicais para gostos diversificados. Os jovens da cidade que 

frequentam os espaços do MCJ, embora a maior parte deles prefira a Estação das Artes, 

também se fazem presentes em outros locais da festa. 

 Ao lado da Igreja de São Vicente, onde ocorrem as apresentações do espetáculo “chuva 

de bala no País de Mossoró”, é instalada uma espécie de réplica de cidadezinha do interior, a 

“Cidadela Junina‟, um espaço que oferece uma opção alternativa à Estação das Artes. A 

programação musical da Cidadela Junina é variada e o público desfruta de uma agenda 

alternativa de shows de pop-rock e samba em aparente contraposição ao estilo musical da 

maioria dos shows que ocorrem na Estação das Artes. Esse espaço é frequentado por uma parte 

dos jovens da cidade de perfil universitário e de classe média, assim como de jovens do 

movimento da diversidade sexual, que se integram aos festejos em um espaço não muito 

diferente a que estão habituados; inclusive, muitos deles já chegam ao local em grupos com 

afinidades estabelecidas anteriormente, mas mesmo assim, percebem nesse espaço a 

oportunidade para estabelecer novos contatos e ampliar suas relações em um ambiente menor e 

mais democrático que a Estação das Artes, o que facilita a aproximação e as trocas entre eles. 

Foto 114: A Cidadela como espaço alternativo 

 
Crédito: do autor. Em 21.06.2014. 

 

Como dito no capítulo anterior, o segmento de jovens que questionam esse modelo de 

evento representado pelo Mossoró Cidade Junina buscam espaços alternativos, fora do eixo do 

Corredor Cultural da avenida Rio Branco, e realizam, através da iniciativas deles mesmos, 

eventos paralelos em outros locais da cidade, como o Beco dos Artistas e o Trapixe Bar, entre 

outros, como ocorreu em 2014. 
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O “Mossoró Cidade Junina” tornou-se o maior evento do gênero no Estado e um dos 

principais do Nordeste, pelo valor do investimento aplicado e pela presença crescente de 

público; porém, sua idealização e inserção como evento grandioso na vida cultural da cidade 

acarretou a perda de espaço desse tipo de festejo nas comunidades dos diversos bairros da 

cidade, uma tradição que tem sua continuidade ameaçada nos dias atuais, uma vez que, as que 

ainda resistem, para não “concorrer” com o evento “carro-chefe” de divulgação da cidade na 

mídia regional e até nacional, são forçadas a realizar seus festejos nos meses subseqüentes a 

junho. Passou a ser comum ver, em algumas áreas da cidade, os chamados “arraiás” de bairro 

ainda festejando o período junino, porém já nos meses de julho e agosto. Talvez seja o caso do 

que ressalta Serpa (2012), ao falar do „enredo do lugar‟ sufocando o enredo dos lugares da 

cidade. Essa transformação dos eventos de bairros, em favor da festa maior, centralizada na 

Estação das Artes, era assim defendida por parte do executivo local, em momento posterior, 

servindo até de modelo para outras iniciativas: 

A gente tem de fazer como surgiu o Mossoró Cidade Junina, e eu 

acompanhei isso de perto, nos arraiás de bairro que vieram dar vida à 

Estação das Artes, que tinha acabado de ser reformada e que tinha sido 

uma reforma morta se não tivesse vindo a alma da tradição que tinha  nos 

arraiás dos bairros que se transformou no Mossoró Cidade Junina.
144

  

 

No contexto do “Mossoró Cidade Junina” ocorrem as apresentações do espetáculo 

“Chuva de Bala no País de Mossoró”, em que a cidade, através da arte, “glorifica” a coragem e 

o heróismo dos mossoroenses que resistiram às pretensões do cangaceiro Lampião em invadir e 

saquear a cidade, em junho de 1927, conforme a história oficial. Este projeto passou a ser 

encenado em 2003, no Adro da Capela de São Vicente, que se constitui então como o cenário 

real da batalha entre mossoroenses e cangaceiros. O “Chuva de Bala” é um musical épico em 

que uma mescla de ficção e realidade é exposta ao expectador ao se narrar a história de 

resistência dos mossoroenses num espetáculo que é encenado por dezenas de atores e compõe 

uma das principais atrações do Mossoró Cidade Junina: “O Chuva de bala é a nossa moeda, a 

nossa vitrine para o mundo e isso a gente tem que preservar”. 
145

  

 

 

 

                                                           
144  Cláudia Regina Freire, então prefeita de Mossoró. Entrevista ao Jornal de Fato, em 31.01.2012. < 

http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-sonhos-e-ideias>. Acesso em: 02.01.2013. 

 
145

 Tony Silva, atriz, TCM Noticias, em 29.05.2014. 

http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-sonhos-e-ideias


186 
 

 
 

Foto 115: Chuva de Bala: representações do bem e do mal em confronto 

 
Crédito: http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura/. Acesso em: 01.07.2014. 

 

MAPA 5: Principais espaços e eventos do Mossoró Cidade Junina 

 

Outro projeto que surgiu em Mossoró pelas mãos do poder público local foi a “Festa 

da Liberdade”, criada a partir de 1999 para exaltar a libertação antecipada concedida aos 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura/
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escravos da cidade em 30 de setembro de 1883. A Festa da Liberdade é um evento também 

extensivo a outros feitos históricos da cidade, como o Motim das Mulheres (1875), a 

Resistência a Lampião (1927) e o pioneirismo do Voto Feminino (1928). Esses quatro atos 

históricos ganham vida através da encenação do “Auto da Liberdade”, quando dezenas de 

atores e milhares de espectadores participam desses momentos de intensa significação na 

perspectiva de fortalecimento do sentimento cívico local. Iniciativas como essa, em Mossoró, 

seriam assim justificadas por parte da municipalidade local: 

Esse despertar é um despertar para todas as cidades brasileiras, que possuem 

símbolos esquecidos. É uma forma de fazer com que essas cidades aflorem 

culturalmente suas simbologias. Mossoró nunca deixou morrer suas 

simbologias. Ela é forte em seu patrimônio material, mas também em seus 

bens imateriais, em toda a sua simbologia histórica. Temos procurado fazer 

com que as manifestações culturais aflorem a cada fato histórico que temos.
146

  

 

O Auto da Liberdade foi apresentado na Estação das Artes até o ano de 2008, quando  

contava com um número crescente de participantes, tendo em vista que a pretensão era torná-lo 

o maior espetáculo ao ar livre do mundo, chegando a ter até 2.200 protagonistas, entre atores e 

figurantes, que eram dirigidos por grandes nomes do teatro nacional até a edição de 2006.
147

A 

partir de 2009, tal evento passou a ser apresentado em recinto fechado, no Teatro Municipal, 

em razão das despesas elevadas pela própria grandiosidade do evento, que requeria altos 

investimentos num momento em que o executivo municipal não dispunha de recursos para 

fazer frente às despesas. Em 2013, ainda com a restrição de recursos para a montagem de um 

espetáculo grandioso, como acontecia em tempos de finanças mais robustas (em 2012, o Auto 

da Liberdade não ocorreu), esse espetáculo voltou às ruas, em novo formato, por sugestão dos 

grupos artísticos da cidade. Nesse retorno, ele foi descentralizado e apresentado, inicialmente, 

em praças de bairros periféricos da cidade. Somente no último dia é que elefoi exibido na Praça 

Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal. 

 Desde sua gênese, a Festa da Liberdade sempre representou um chamamento aos 

mossoroenses para um maior envolvimento cívico com a sua história e com as suas tradições, 

                                                           
146

 Gonzaga Chimbinho, secretário de Cultura de Mossoró. Entrevista a Gazeta do Oeste (Caderno Expresão) em 

09.01.2006. 

 
147 Escrito em verso pelo poeta local Crispiniano Neto, o Auto da Liberdade, entre 2002 e até a edição de 2006, foi 

montado por  diretores de expressão nacional como, Amir Haddad, Fernando Bicudo, Gabriell Vilella e Marcelo 

Flecha. 
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tendo a mesma, segundo seus dirigentes, o papel de presevar a cultura local e difundir valores 

herdados: 

Corre nas veias do povo de Mossoró um sangue guerreiro. Ao longo da sua 

evolução, os mossoroenses construíram um legado de bravura e pioneirismo, 

essa história de conquistas é encenada no Auto da Liberdade. [...]. Um 

universo de reflexões, recortes e fragmentos da memória e da essência da alma 

de um povo. Em doze anos de celebração à liberdade, a edição 2010 sobe ao 

palco de um dos maiores templos da arte do país: o Teatro Dix-huit Rosado e 

cumpre de forma brilhante a função de preservar a cultura local, difundindo e 

perpetuando a herança de luta do povo mossoroense, através do efeito 

transformador que a arte exerce sobre a sociedade.
148

  

Foto 116: Ato representativo da Libertação dos Escravos 

 
Crédito: http://prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura/ Acesso em: 30.07.2013. 

 

Como partes integrantes dos festejos alusivos à Festa da Liberdade, constam também, 

nas comemorações, o “Seminário Novas Liberdades” – ciclo de palestras e debates – e a 

realização ocasional de shows na Estação das Artes e Praça de Eventos. Em 2011, o Show da 

Liberdade aconteceu simultaneamente na Estação das Artes (com bandas populares de forró) e 

na vizinha Praça de Eventos (com artistas de peso da MPB), constituindo-se numa segmentação 

e diferenciação do público a partir do estilo e das preferências musicais. Para a Gerência de 

Cultura da Prefeitura, esse formato do evento foi uma forma de atender a todos os gostos 

musicais e estimular a participação de toda a população na referida festa. Em 2012, O Show da 

Liberdade não foi realizado por coincidir com o calendário eleitoral, sendo mantida a parte 

cívica. 

 Ainda consta na programação da Festa da Liberdade o “Cortejo Cultural”, o qual teve 

início como um desfile de caráter cívico-militar, instituído em 1922, para inaugurar o obelisco 

da Praça da Independência, sendo depois transformado em Cortejo Cultural, em 1998. O 
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 Site da Prefeitura Municipal de Mossoró. Em set./2010. 

http://prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura/
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referido evento constitui o ponto alto da programação da Festa da Liberdade, sendo dividido 

em dois momentos: o desfile cívico-militar e o desfile cultural,o qual  reune centenas de 

pessoas que, através da dança e do teatro, contam a história da libertação antecipada dos 

escravos em Mossoró. Há alguns anos, desde que passou a ocorrer, que a parte cultural do 

Cortejo chamava a atenção do público presente pela semelhança com o desfile de um grupo 

carnavalesco. Assim, em 2005, por exemplo, o desfile de fato veio caracterizado como uma 

escola de samba,  e conforme o samba-enredo produzido, foram criadas 47 alas e construídos 5 

carros alegóricos.
149

 A idealização e satisfação com a realização do Cortejo seriam assim 

justificadas pelos representantes do poder público em momentos distintos:  

O Cortejo realça a memória do povo, o patrimônio cultural vivo da cidade.
150

 

É sempre muito emocionante presenciar e participar desse momento em que 

nós mossoroenses relembramos e recontamos os atos heroicos de nossa 

Mossoró. E mais gratificante ainda é ver o povo vir para a rua de forma 

ordeira e pacífica reviver os momentos de glória da nossa cidade. Essa festa 

que exalta a liberdade não teria sentido de ser realizada se não tivéssemos a 

participação popular em sua plenitude, seja participando do Cortejo, do Auto 

da Liberdade ou apenas como espectador. Essa festa precisa ser mantida para 
que as gerações futuras conheçam a história da nossa Mossoró.

151
 

Na festa deste ano, inovamos trazendo para a Avenida Alberto Maranhão o 

Cortejo Cultural, que retrata a história de resistência e liberdade do povo de 

Mossoró. Foi lindo ver esse momento do desfile com carros alegóricos 

simbolizando o orgulho do povo mossoroense, que nada mais é do que a 

representação da garra e da coragem desse povo que no passado lutou pela 

liberdade e que nos dias de hoje ainda batalha por outras formas de 

liberdade.
152
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 “Cortejo da Liberdade terá 6 mil pessoas desfilando”. 
<http://www2.uol.com.br/omossoroense/250905/cotidiano3.htm>. Acesso em: 20.02.2009. 
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 Gonzaga Chimbinho, secretário municipal de cultura. 
<http://www2.uol.com.br/omossoroense/250905/cotidiano3.htm>. Acesso em: 20.02.2009. 
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 Francisco José da Silveira Júnior, prefeito de Mossoró. 

<http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/cultura/1277>. Acesso em 01.10.2014. 
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 Isolda Dantas, secretária de cultura de Mossoró. <http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/cultura/1277>. 

Acesso em 01.10.2014. 
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Foto 117: Engajamento e euforia no Cortejo 

 
Crédito:< http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/cultura/1277> Acesso em 01.10.2014. 

 

A projeção e visibilidade que se tenta dar a alguns acontecimentos parecem encontrar 

nesse evento sua maior expressão cívica, considerando a participação e o envolvimento dos que 

desfilam ou apenas assistem a esse espetáculo nas ruas do Centro da cidade. Através de 

iniciativas como a da “Festa da Liberdade”, percebe-se a intenção, por parte da elite dirigente 

local, de associar a imagem de libertária à própria cidade, projetando-a na mídia como um lugar 

em que a liberdade é uma conquista de todos da cidade, feita por alguns, ontem, e usufruída por 

todos, hoje, como se pode perceber através da massiva propaganda difundida pela prefeitura e 

mídia local. Sobre essa questão da construção da imagem da cidade, Sanches (2009, p. 185) 

assim explica: 

A construção da imagem da cidade está intrinsecamente ligada a 

representações e idéias. Trata-se, portanto, de uma construção social, 

subordinada a visão de mundo daqueles que, ao se imporem como atores 

dominantes nos processos de produção do espaço, também ocupam posição 

privilegiada para dar conteúdo ao discurso sobre esse espaço.  

          Em nossa pesquisa de campo constatamos que de fato os jovens costumam acompanhar 

esses espetáculos nas ruas da cidade, com frequências mais regulares ou até mesmo fazendo-se 

presentes todos os anos,  como se pode verificar através do gráfico abaixo:  

http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/cultura/1277
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Gráfico 1: Você assiste as apresentações de espetáculos culturais públicos em 
Mossoró, a exemplo do "Chuva de bala no País de Mossoró" e o "Alto da 
Liberdade"? 

 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor, em dez/2014. 

           Quando indagados acerca da legitimidade que esses espetáculos representam em relação 

à história, à tradição e aos valores da cidade e de seus moradores, percebemos que metade dos 

entrevistados disseram acreditar plenamente que os enredos correspondem  aos fatos 

representados nesses eventos. Outro percentual significativo (42%) manifestou alguma dúvida 

a respeito.  

32% 

48% 

16% 

4% 

Sim, todo ano

Sim, algumas vezes

Apenas uma vez

Nunca Assisti
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Gráfico 2: Você considera que esses espetáculos representam de fato a história, 
tradição e valores da cidade de Mossoró e seu povo? 

  

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor, em dez/2014. 

 

              A relação de Mossoró com a cultura ainda se traduz por meio do espetáculo teatral 

“Oratório de Santa Luzia”, criado também no contexto da política de uso da cultura para a 

criação de grandes eventos destinados à exibição no seu espaço público. Esse espetáculo é 

encenado no Adro da Catedral de Santa Luzia, no Centro da cidade, como forma de reverenciar 

a padroeira local no mês de dezembro, em dias que antecedem a data dedicada às homenagens 

por parte dos  seus devotos. 

Foto 118: Espetáculo “Oratório de Santa Luzia”: projeção da fé 

 
Crédito:<http://santaluziamossoro.blogspot.com.br/2010/12/oratorio-de-santa-luzia-em-sua-

decima.html>. Acesso  em: 06.12.2010.  
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http://santaluziamossoro.blogspot.com.br/2010/12/oratorio-de-santa-luzia-em-sua-decima.html
http://santaluziamossoro.blogspot.com.br/2010/12/oratorio-de-santa-luzia-em-sua-decima.html
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Inicialmente, esse espetáculo era protagonizado por alguns dos principais atores da cena 

teatral da cidade, quando o evento era então custeado pelo poder público. Assim, o “Oratório de 

Santa Luzia” também se inseria no contexto dos  espetáculos cênicos grandiosos exibidos na 

cidade, a exemplos do Chuva de Bala e Auto da Liberdade, com capricho no figurino e nas 

exibições dos atores participantes. Nos últimos anos, sem o apoio da municipalidade local, o 

espetáculo passou a ser encenado por um grupo de teatro amador ligado à própria Igreja. 

A par dos fatos e eventos descritos em torno da cultura em Mossoró, percebe-se que a 

ação cultural local configura-se, principalmente, por meio de uma política de investimentos em 

eventos, que se expressa pelo largo uso de símbolos, imagens, marcas e valores da história e 

tradição da cidade.  A Mossoró da “liberdade” e da “resistência” sinaliza para a construção de 

uma identidade para o lugar. Gomes (2013) explica a dificuldade para a definição da identidade 

urbana: 

Produzir uma identidade urbana é querer forjar uma unidade nessa 

multiplicidade, ou seja, eleger um sentido dentro da variedade de ações e 

práticas sociais que ocorrem dentro desse vasto quadro de possibilidades 

oferecidas pelo espaço urbano. Encontrar imagens pelas quais todo esse 

universo possa estar representado pode não ser um desafio relevante. 

(GOMES, 2013, p. 254) 

 

 Na descrição de Tamara, uma de suas cidades imaginárias, Calvino (1990) observa que 

as ruas dessa cidade, ao serem percorridas,  dizem tudo que as pessoas devem pensar sobre ela,  

cabendo a cada um apenas repetir o discurso e registrar os nomes por meio dos quais a cidade 

define a si própria, de modo que ao se sair dela  não se tem uma ideia de como ela de fato é, 

posto que carregada de muita simbologia a revelá-la ou escondê-la. Considerando que Mossoró 

parece representada por tantos símbolos e imagens e que,  para alguns, “essas simbologias 

trazem uma espécie de vanguarda”
153

, é possível  imaginar se não estariam  projetando uma 

Tamara na Mossoró de tantas faces e enredos em sua trajetória contemporânea. 

A invenção de Mossoró como capital da cultura e os seus desdobramentos como vistos  

até aqui, também nos remete a refletir sobre a questão da cidadania cultural na cidade em meio 

a toda essa  propagação de simbologias e imagens que contribuem para a construção ou para 

reforçar os  imaginários coletivos. Nesse sentido, a  relação entre imaginários coletivos e as 

formas de cidadania cultural é uma questão assim abordada por Pais (2009, p. 33):“é destes 
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 Gonzaga Chimbinho,  secretário de Cultura de Mossoró. Entrevista a Gazeta do Oeste (Caderno Expresão) em 

09.01.2006. 
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imaginários coletivos, tantas vezes ficcionados, que se alimentam os sentimentos de pertença 

às cidades, gerando formas de cidadania cultural norteadas por projecções imaginárias da 

cidade. Cidade imaginada para melhor ser amada”. No caso de Mossoró, talvez possa se 

acrescentar, além de imaginada para ser amada, também imaginada para ser controlada, 

disciplinada… 

Os estudos realizados sobre Mossoró por Felipe (2001) e Bezerra (2007) mostram como 

alguns valores são trabalhados e articulados por sua elite dirigente no sentido da construção e 

projeção de imagens, símbolos e afirmação de identidades que visam, sobretudo, a 

relegitimação do grupo no poder e a manutenção da sua hegemonia política. 

Nesta seção, a questão discutida incidiu sobre o uso de símbolos, imagens, marcas e 

valores da tradição e história de Mossoró, os quais foram apresentados como uma síntese da 

trajetória da cultura local a partir dos encaminhamentos dados por sua elite dirigente. Na 

pesquisa de campo a ser empreendida, os jovens da cidade deverão se pronunciar  acerca da 

projeção de todas essas simbologias em relação aos seus sentimentos de pertença à cidade e da 

importância disso quanto à valorização da cultura local. 

No mundo contemporâneo a trajetória da cultura segue em torno de alternativas que a 

colocam em dois lados, a cultura de massa e a cultura popular, as quais, embora aparentemente 

opostas e inconciliáveis, cruzam-se e se usam, como afirmou Canclini. Nas seções a seguir, 

será feita uma abordagem sobre esses dois caminhos trilhados pela cultura em Mossoró.  

 Na abordagem sobre a cultura de massa cabe destacar como esta se insere no contexto 

local, enfocando a discussão sobre sua relação com o lazer no espaço de Mossoró. O intuito é 

encontrar respostas para as seguintes questões: quais as formas de uso, pelos jovens da cidade, 

dos espaços de cultura e lazer criados no âmbito das esferas público/privada? Os novos 

equipamentos urbanos criados têm fomentado um novo comportamento nas atividades culturais 

e de lazer dos seus moradores? 

4.2 A cultura de massa e o ‘lazer dirigido’: espetáculos e a ‘espetacularização da vida’ 

O estabelecimento da denominada “indústria cultural”, nos termos de Adorno (1986), 

configura-se como o momento crucial dessa realidade em transformação impulsionada pelas 

forças do mercado. Nesse caminho tortuoso em que o consumidor é visto como objeto e não 

como sujeito convém pensar sobre os enredos que nos conduziram e nos conformaram à 

chamada sociedade de massas, a qual, segundo Arendt (2009), “representa uma ameaça à 

cultura, posto que a mesma apenas se interessa por diversão”. 
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Apesar da nossa forte inserção no que se chama „cultura de massas‟, o consumo dos 

bens culturais não parece encontrar a homogeneidade que pensamos, havendo até uma certa 

oposição entre os consumidores atuais, no sentido que a cultura tem para cada um deles, como 

lembra Morin (2009, p. 87-88): “há, no seio do consumo, heterogeneidade, para não dizer 

oposição, entre aqueles para os quais a cultura é uma experiência e aqueles para os quais ela 

é um enfeite”.  

Talvez por isso mesmo possa-se dizer que a indústria cultural não tenha, até o momento, 

conseguido sua hegemonia completa. Tal realidade é mais percebida no espaço das cidades, 

onde os interesses convergentes e os impasses entre a cultura popular e a cultura de massas 

encontram  palco para suas manifestações e exacerbações, num intricado e persistente jogo 

dialético, assim descrito por Santos (2007, p. 86-7): “É por isso que as cidades abrigam ao 

mesmo tempo uma cultura de massas e uma cultura popular, que colaboram e se atritam, 

interferem e se excluem, somam-se e se subtraem, num jogo dialético sem fim”. 

Alguns segmentos sociais ou grupos seriam mais suscetíveis e conformes aos ditames 

da cultura de massas, a qual encontraria neles a razão para seu crescimento e aceitação sem 

questionamentos de sua acelerada e inconstante produção. Setores das classes médias estão 

entre os segmentos de consumidores mais vulneráveis às investidas da indústria cultural, como 

assim argumenta Santos (2007, p. 86): “as classes médias amolecidas se deixam absorver pela 

cultura de massa e é dessa cultura de massa que retiram argumento para racionalizar sua 

pobre existência”.
154

 

Nessa mesma direção vão também os argumentos de Morin (2011, p. 152), quando ele 

aponta que os apelos da cultura de massas surtem mais efeito junto à juventude atual, que tende  

a aderir e experimentar de forma intensa os conteúdos postos à sua disposição: 

A cultura de massa „acultura‟ as novas gerações à sociedade moderna. 

Reciprocamente, a juventude experimenta de modo mais intenso o apelo da 

modernidade e orienta a cultura de massa nesse sentido. Há, portanto, 

intensificação, no plano da adolescência, dos conteúdos e dos efeitos da 

cultura de massa.  

 Para outros autores, não há um segmento específico a destacar nesse contexto de 

domínio da cultura de massas, apenas a parcela da população composta por aqueles que se 
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 O debate sobre a ascenção de uma nova classe média no Brasil e suas relações com a cultura de massa 

representa uma campo importante de reflexão, colocando-se como um possível desdobramento desta tese, uma vez 

que seria impossível aprofundar o tema neste momento.  
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submetem ao consumo dos seus produtos, compreendendo, assim, uma „marginalidade de 

massas‟, que se tornou uma maioria silenciosa, conforme refere-se Certeau (2012, p. 43): 

A figura atual de uma marginalidade não é mais a de pequenos grupos, mas 

uma marginalidade de massas; atividade cultural dos não produtores de 

cultura, uma atividade não assinada, não legível, mas simbolizada, e que é a 

única possível a todos aqueles que no entanto pagam, comprando-os, os 

produtos-espetáculos onde se soletra uma economia produtivista. Ela se 

universaliza. Essa marginalidade se tornou maioria silenciosa. 

No entanto, diante dos equívocos, da inconstância e da falta de autenticidade da cultura 

de massas, haveria ainda quem acredite na possibilidade de uma „revanche‟ da cultura popular, 

dada à força de sua simbologia, possivelmente mais capaz de encontrar os meios para a sua 

resistência e afirmação que a  da cultura de massas, cuja simbologia ideológica posta a serviço 

do poder e do mercado não teria a sustentação necessária e, assim, estaria fadada a morrer 

precocemente, como indica Santos (2001). 

Um aspecto a destacar nessa discussão é sobre a cultura de massa e o lazer, uma vez 

que, esse último, na modernidade atual, assumiu uma dimensão de considerável relevância na 

vida das sociedades, especialmente no ambiente urbano. Se o consumo da cultura de massa se 

verifica em grande parte no lazer moderno, como diz Morin (2011), então a cultura  

integralmente transformada em mercadoria deve também se tornar a „mercadoria vedete da 

sociedade espetacular‟, nos termos de Debord (1997). 

No contexto capitalista, o lazer deve ser compreendido como a ruptura, mesmo que 

momentânea, com o cotidiano, não constituindo, para a maioria das pessoas, em uma atividade 

livre a se exercer para si mesmo, como afirma Lefebvre (1991). Nas circunstâncias em que o 

lazer é concebido como uma atividade social condicionada pelas condições materiais e pelo 

capital cultural de sujeitos e coletividades, evidencia-se o lazer dirigido para o consumo 

conforme sua apropriação pelo mercado, definindo assim a criação de espaço para o lazer como 

espaço para o consumo, como diz Marcellino (2008).  

O lazer com seu caráter definido por sua vinculação ao consumo, suscita 

questionamento quanto à sua transformação na condição de mero entretenimento como 

mercadoria a ser consumida, o „lazer mercadoria‟, como entende Marcellino (2008, p. 24): 

“Lazer sim, mas não qualquer lazer. Não o mero entretenimento, não o “lazer-mercadoria”. 

Cada vez mais, precisamos do lazer que leve à convivencialidade, mesmo, por paradoxal que 

isso possa parecer, sendo fruído individualmente”.  
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Se de fato as dificuldades são cada vez mais crescentes para a disseminação do lazer 

que remeta à convivencialidade,  pode-se crer que isso incida de forma mais direta sobre os 

jovens, uma vez que é através do lazer que estes “consolidam relacionamentos, consomem e 

(re)significam produtos culturais, geram fruição, sentidos estéticos e processos de 

identificação cultural. (BRENNER; DAYRELL; CARRANO, 2008, p. 31). 

Até o aparecimento de novos equipamentos urbanos no contexto da modernização atual 

em Mossoró, o lazer local não constituia um roteiro próprio para quem vinha em busca de 

atrações nessa cidade. A partir da abertura do shopping center local e da construção do 

Corredor Cultural, as perspectivas para ampliar as opções do lazer associadas ao turismo eram 

projetadas para a cidade: “O turismo vai ser uma grande opção para Mossoró dentro de 

poucos anos".
155

 

Considerando as ações do poder público voltadas para as atividades da cultura, do lazer 

e do entretenimento, em Mossoró, depreende-se que a preocupação central seria criar uma 

estrutura para atrair visitantes. Se o lazer tem seu sentido praticamente colocado como uma 

perspectiva para alavancar o turismo nessa cidade, pode-se entender então como alguns 

projetos elaborados no âmbito do setor público local estão em sintonia com essa intenção. O 

MCJ, por exemplo, constitui-se em um projeto com uma proposta para garantir públicos 

distintos e aparentemente atender às necessidades das culturas em movimento no plano local. 

Na realidade, a impressão é que se tem dois MCJ, com duas propostas distintas, para atender a 

todos os gostos e objetivos: a fruição e a visibilidade, a aparente valorização da cultura popular, 

mas também a espetacularização da cultura de massa. 

Não obstante o leque variado de opções postas pelo Projeto MCJ objetivando a 

apreciação e diversão do público em geral, para a maioria das pessoas a grande expectativa do 

evento é voltada para as apresentações de bandas de forró e artistas que estão em evidência na 

mídia, reforçando a idéia de uma “„espetacularização‟ crescente do espaço público na cidade 

contemporânea, transformando as festas e as manifestações populares em „festas-mercadoria‟ 

para o consumo cultural de massa” (SERPA, 2007, p. 114).  
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 Gabriel Barcellos, então secretário municipal de turismo. “Visitante poderá se frustrar com falta de opções de 

lazer na cidade”. <http://www2.uol.com.br/omossoroense/140107/conteudo/cotidiano3.htm>. Em 14.01.2007. 

Acesso em: 12.06.2014. 
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A ideia de espetacularização da festa ganha proporções em um evento como o MCJ, que 

requer constante inovação em seu formato para continuar sendo um produto atrativo para o 

público local e visitante. Assim, os projetos que constituem esse evento passam por avaliações 

em que se verifica o seu nível de aceitação/participação para suas permanências ou não no 

contexto da programação. Alguns dos projetos que compõem a grade da programação do MCJ 

são repaginados, visando dar mais movimento e visibilidade ao  evento. 

 A própria abertura do MCJ ganharia ares de espetáculo maior, aparecendo como uma 

das novidades do evento a partir de 2009, quando sai de cena o bucólico cortejo de carroças 

ornamentadas que percorria as ruas do Centro local para ser visto por pequenos grupos de 

pessoas postadas nas calçadas apenas na condição de meros assistentes do mesmo (foto 119). A 

saída do referido cortejo deu lugar ao espetáculo “Pingo da Mei‟Dia”, que se configurou como 

uma espécie de micareta junina, transformando os espectadores em foliões que participam 

ativamente da festa  desenvolvida ao longo do Corredor Cultural (foto 120). A expectativa 

criada em torno desse novo evento, no período de sua estreia, traduzia-se na aposta de que o 

mesmo transformar-se-ia numa “nova mania” dentro do MCJ: 

Estamos muito empolgados com esse projeto e temos a certeza que assim 

como aconteceu com o Corredor Cultural, Mossoró vai abraçar essa ideia e 

transformar o Comboio em uma das mais bonitas festas populares da cidade, 

dentro de uma outra que já é consagrada pela população.
156

  

 

Foto 119: “Carroceata” na abertura do MCJ       Foto 120: „Pingo‟, a micareta junina                                                         

 
Crédito:< http://prefeitura demossoro.com.br/           Crédito:http://www.skyscrapercity.com/showthread 

mossoro/cultura/>                                                      .php?t=1525978>. Acesso em: 01.07.2012 

Acesso em 23.06.2014. 
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Francisco Carlos, secretário municipal da Cidadania. “Comboio Junino – “No Pingo da Mei Dia‟ abrirá 

Mossoró Cidade Junina com chave de ouro”. Em 01.09.2009.   <http://www.pedrocarlos.com/2009/06/comboio-

junino-no-pingo-da-mei-dia.html>. Acesso em: 10.05.2013. 
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199 
 

 
 

 A exemplo da Festa da Liberdade na cidade, o MCJ teria também o seu cortejo cultural 

adaptado às festividades do período. Embora tal evento  seja um convite para o pontapé inicial 

das comemorações ligadas à tradição junina, essa festa passou a constituir-se em mais um 

evento voltado para dar visibilidade e projeção aos seus idealizadores e para promover a marca 

dos  produtos dos seus patrocinadores, configurando-se, assim, como mais uma festa a integrar 

a grade dos espetáculos que caracteriza a cultura de massa na cidade. 

            A maioria dos shows realizados na Estação das Artes também enquadra-se no contexto 

da cultura de massa. A definição da programação artística do MCJ – grupos musicais e artistas 

que vão se apresentar no palco maior da Estação das Artes –, em certos casos, praticamente 

leva em conta como critério de seleção o nível de massificação destes, ou seja, quase sempre 

apenas são contratados quem deles estiver mais em evidência na mídia, podendo, assim,  atrair 

mais público para o local do evento. Tal fato ocorre, quase sempre, em nome de uma alegada 

multiculturalidade, que não se importa se os artistas têm ou não vinculação com a cultura 

regional, caracterizando o que, para alguns, seria o “multiculturalismo forçado”: “inventou-se 

agora o conceito de multiculturalismo, que é uma forma de enfiar qualquer coisa em festas 

populares como São João e Carnaval”.
157

 

O multiculturalismo
158

 em eventos populares ligados à tradição regional, como as festas 

juninas em Mossoró, é uma questão a ser discutida e não se resume ao plano local, pois 

envolve, de um lado, uma parte dos segmentos que deseja ter a oportunidade de ver ao vivo, em 

eventos públicos, os ídolos veiculados frequentemente pela mídia, não importando se estes têm 

ou não vinculação com a cultura regional; e, de outro, uma parte que valoriza as expressões da 

cultura regional e contesta a vinda de artistas sem identificação com a  cultura local. Para os 

dirigentes públicos da cidade, a ideia de priorizar a visibilidade no contexto da cultura de massa 

é substituída pelo artifício da defesa da diversidade, como opção para atender a todos os gostos: 

Eu defendo, não só com referência ao Mossoró Cidade Junina, mas à 

questão cultural de um modo geral, a maior diversidade que você puder 

oferecer às pessoas em termo de cultura. Eu sou tremendamente contrária 

à essa história de você querer transformar as pessoas bitolando, limitando 

a um determinado tipo de atividade. Eu sou extremamente defensora das 

                                                           

157 Alceu Valença.< http://carnaval.uol.com.br/2014/recife-e-olinda/noticias/2014/03/04/alceu-valenca-denuncia-

novo-jaba-e-critica-multiculturalismo-forcado.htm>. Acesso em: 04.03.2014. 
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 Para uma definição antropológica de multiculturalismo ver Gunther Dietz (2011). 
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nossas tradições e das nossas raízes, mas é importante que você possa 

oferecer às pessoas várias outras coisas para que elas possam opinar sobre 

tal.
159

 

Em Mossoró, a valorização de artistas em evidência através da mídia que projeta a 

massificação cultural em detrimento de artistas com maior identificação com a cultura popular, 

revelaria-se, de forma mais contundente, na edição do MCJ de 2014. Em sua estréia nesse 

evento, o cantor Zé Ramalho cantou para uma assistência que, em sua maioria, não se dirigiu à 

Estação das Artes interessada em sua apresentação, considerando que a atração principal da 

noite seria um grupo (foto 121) sem nenhuma identidade com a cultura regional e conhecido 

por seu repertório de letras com forte conteúdo apelativo e massificante, mas com forte 

inserção junto aos segmentos juvenis, conseguindo atrair especialmente os jovens das camadas 

populares para suas apresentações, embora não apenas estes. Mais uma vez, a passagem dessa 

banda em solo mossoroense causaria repercussão na cidade pela violência desencadeada 

durante sua apresentação e teria assim seus registros na imprensa local: 

A Estação das Artes Elizeu Ventania recebeu o maior público no 

Cidade Junina 2014, sábado passado (21). E não foi pelo show do 

paraibano Zé Ramalho. A banda Grafith de Natal levou a sua nação 

“grafitheira.
160

 

Absurdo responsabilizar a banda Grafith por violência na Estação das 

Artes Elizeu Ventania. Pior é alguém defender o veto do grupo musical 

na cidade. A violência não tem origem na música.
161
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 < http://defato.com/blog/cesar-santos/>. Acesso em: 24.06.2014. 
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 Referência à repercussão da violência generalizada que imperou na Estação das Artes durante e depois da 

apresentação da Banda Grafith de Natal,  na noite de 21.06.2014. Esse grupo  tem sua imagem vinculada as 

constantes brigas entre os assistentes nos eventos em que se apresenta. Em função do ocorrido, um vereador da 

cidade aventou a possibilidade de se proibir a presença dessa banda em eventos públicos em Mossoró. 

<http://defato.com/blog/cesar-santos>. Acesso em: 27.06.2014. 

http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-sonhos-e-ideias
http://defato.com/blog/cesar-santos/%3e.%20Acesso
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Foto 121: A hegemonia do “multiculturalismo forçado”? 

 
Crédito: <http://www.jeansouza.com.br/category/mossoro-cidade-junina/.>. Acesso em: 24.06.2014. 

         De fato, a quantidade de público presente no MCJ, dando visibilidade ao evento, parece 

ser o fim a ser perseguido e comemorado pelo setor público e pela mídia local, pois a cada ano 

supostamente ocorre a quebra de recordes das pessoas presentes na Estação das Artes, 

notadamente nas ocasiões em que algumas „celebridades‟  do meio artístico se apresentam 

nesse evento, momento então que a platéia, composta em sua maioria por jovens, entra em 

sintonia com o show que se desenvolve no palco e passa a compor o cenário de outra forma, 

tornando-se ela própria parte do espetáculo (fotos 122) e até mesmo servindo como figuração 

para a projeção de políticos locais (foto 123)
162

, como assim explica Gomes (2013, p. 246-7): 

Isso nos ajuda a conceber os espaços desse público como um lugar de atividade 

e não apenas de assistência passiva e embriagada. Esses espaços passam a ser 

lugares onde exercitamos o uso dessas linguagens comunicacionais, de 

produção de imagens e de apresentações mútuas. Não há, por assim dizer, um 

público diante do espetáculo; o público nesse caso é o próprio espetáculo.   

 

Foto 122: O público como espetáculo na Estação das Artes 

 
Crédito:<http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/turismo/> Acesso em: 23.07.2013. 

 

 

                                                           
162

 A então prefeita Cláudia Regina Freire na Estação das Artes em show do cantor Luan Santana. 

http://www.jeansouza.com.br/category/mossoro-cidade-junina/
http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/turismo/
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Foto 123: Cultura e política: a valorização das imagens 

 
Crédito:< http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/turismo/> Acesso em jul./2013. 

 

 A frequência de público ao MCJ, elevado à categoria de “patrimônio cultural” da cidade 

, não chega a ser uma unanimidade entre jovens locais, mas a maioria deles (74%) já participou 

de algumas de suas edições por mais de uma vez, como demonstram os resultados do gráfico 

abaixo, evidenciando a imagem positiva que o projeto tem entre os jovens. 

 

 

 

Gráfico 3: Qual sua frequência a eventos públicos como o MOSSORÓ CIDADE 
JUNINA (MCJ)? 

 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor, em dez/2014. 

38% 

36% 

8% 
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Apenas uma vez
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http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/turismo/
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 Entre todos os projetos que compõem o MCJ, queríamos saber dos entrevistados quais 

aqueles que mais agradavam ao gosto deles. Os resultados atestam que há uma pulverização 

quanto à preferencia dos entrevistados. No entanto, chama a atenção que apenas 10% tenham 

afirmado preferir os shows na Estação das Artes, considerado o projeto e espaço que atraem 

mais público no contexto do MCJ.  

 

Gráfico 4: Qual dos projetos que compõe o Mossoró Cidade Junina (MCJ) você 
mais gosta? 

 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor, em dez/2014. 

 

 Quanto aos investimentos realizados pelos agentes privados da diversão e do 

entretenimento, em Mossoró, estes ocorrem através da criação de eventos na cidade que se 

sucedem ao longo do tempo, ou seja, uns surgem e outros desaparecem da programação local a 

depender da receptividade que  encontram na aceitação e consumo dos seus projetos, 

principalmente entre os jovens. 

Assim é que, a exemplo de outros lugares, os jovens de Mossoró também vivenciaram a 

experiência de carnavais fora de época na cidade, as chamadas “micaretas”, durante a década 

passada. Na cidade foram criados dois desses eventos: o Carnativa, com seus blocos compostos 

principalmente por jovens de segmentos sociais de renda mais elevada, que ocorria nas ruas do 

Centro com finalização na Estação das Artes; e o Carnailha, que acontecia no Alto de São 

Manuel/Ilha de Santa Luzia, com predominância de jovens das camadas populares. Tais 
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eventos, em que a padronização era a marca mais forte do seu conteúdo, não apresentavam 

nenhuma conotação com a cultura local, caracterizando-se apenas como espetáculo de massa 

inserido no espaço da cidade num periodo em que tal modelo de evento havia se difundido a 

partir da Bahia para todo o Nordeste e até mesmo para algumas cidades de outras regiões do 

País. 

No momento em que o ritmo baiano exportado gradativamente perdia força e o forró 

eletrônico ganhava ainda mais espaço, essas “micaretas” cedem lugar, em Mossoró, a outros 

projetos. Os anúncios e imagens das festas promovidas pelos empresários do setor dão bem 

uma ideia do quanto a cidade é um mercado atrativo para investimentos ligados ao consumo do 

entretenimento e da diversão nos limites da cultura de massa, inclusive, alguns deles já nascem 

como festivais, a exemplo do Mossoró Mix, que surgiu a partir de 2007, com a proposta 

“inovadora” de agregar vários ritmos e estilos em um mesmo evento. Convém salientar o 

caráter elitista e seletivo de tais eventos, mesmo quando realizados no espaço público da 

Estação das Artes. 

Ao julgarmos a festa como um produto de consumo, com forte aceitação no meio 

juvenil local, e como uma iniciativa dos empresários do entretenimento, que lucram com a 

produção desses eventos, pode-se pensar que, tal como Eusápia, uma das cidades imaginárias 

de Calvino (1990), parece que não existe cidade mais disposta a aproveitar a vida e a evitar 

aflições que Mossoró.  

 

Figura 05: A festa como produto de consumo  

 
Crédito:<http://www.clistenescarlos.com.br/2013/11/chiclete-com-banana-e-jorge-mateus-em.html> 

Acesso em: 30.10.2013. 

 

 

http://www.clistenescarlos.com.br/2013/11/chiclete-com-banana-e-jorge-mateus-em.html
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Foto 124: Mossoró Mix: mistura de sons, não de público 

 
Crédito:< http://www.mossoromix.com.br/index_on.php> Acesso em: 23.05.2012. 

 

Foto 125: Festa de vaquejada:cultura sertaneja ou „ lazer dirigido‟? 

 
Crédito:  http://www.portalvaquejada.com.br/noticias/2014/04/14/ Acesso em: 23.05.2014. 
 

          Os equipamentos culturais e de lazer  criados pelo poder público no âmbito dessa nova 

onda de modernidade que a cidade vivencia, na atualidade, tem seus usos consoantes com a 

proposta que objetiva dar  visibilidade e atratividade às festas e aos eventos programados para 

fins de massificação cultural, como fruto de uma política que prioriza os (grandes) eventos 

como forma de “vender” a cidade para o turismo, a partir da difusão de sua imagem como um 

diligente centro da cultura. Daí a valorização dos equipamentos do Corredor Cultural e o pouco 

incentivo e visibilidade conferidos ao Museu Municipal, à Biblioteca Municipal e aos demais 

equipamentos fora do Corredor Cultural. 

 

 

 

http://www.mossoromix.com.br/index_on.php
http://www.portalvaquejada.com.br/noticias/2014/04/14/


206 
 

 
 

Foto 126: Praça da Convivência: lazer e consumo 

 
Crédito: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1525978> Acesso Em: 01.07.2012. 

 

Quanto aos equipamentos de lazer criados pelo setor privado na cidade, quase todos 

ligados à diversão, entretenimento e gastronomia (shopping center, boites, casas noturnas, 

restaurantes, bares, lanchonetes, áreas de lazer, etc.), vemos que eles encontram respostas 

principalmente entre os jovens de  maior poder aquisitivo da cidade, no tocante a uma 

frequência mais regular e de consumo desses espaços e produtos. 

Foto 127: O shopping center como opção de lazer 

 
Crédito:< http://www.panoramio.com/photo/22466244> Acesso em: 17.05.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1525978
http://www.panoramio.com/photo/22466244
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Foto128: barzinhos e casas de shows: diversão garantida 

Crédito:https://www.facebook.com/SelectNouveau/info?tab=page_info 

 

Foto129: Boite LGBT: gueto ou espaço da  resistência? 

 
Crédito: do autor. Em dez./2014. 

 

Figura 06.: A noite alternativa da diversidade mossoroense 

 

<https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts>.   
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Em relação aos espaços LGBT, como a boite Ônix (foto 129), parece que até mesmo 

esse tipo de espaço também se insere na esfera do consumo e do mero entretenimento, não 

constituindo uma oportunidade para solidificar laços de amizade e companheirismo, 

configurando-se apenas como locais que oferecem opções para o lazer descompromissado dos 

seus frequentadores: 

A Ônix é aquela coisa vulgar...liberal, rola de tudo. Só para lazer mesmo. É 

raridade fazer amizades lá...alguns já levam os amigos. Talvez o Beco, no 

início, hoje, não. Acho que hoje o maior espaço LGBT da cidade é o Beco. O 

Beco virou uma boite.Uma pena...os espaços culturais acabam se 

transformando em boites. No começo havia a liberdade de expressão...foi 

ótimo...teve até beijo entre héteros e foi bem aceito. (Ednal Salustiano da 

Silva, estudante).
163

 

 Em consulta aos jovens sobre a frequência aos espaços das festas, eventos e lazer da 

cidade (quadro abaixo),  não surpreende que espaços da modernidade, como o shopping center 

e a Praça da Convivência, estejam entre os mais citados pela juventude local, ao passo que 

espaços culturais, como o teatro e o cinema, não são tão frequentados como deveriam  ser em 

uma cidade em que sua elite dirigente, com indisfarçavel orgulho, proclama que na mesma se 

“respira cultura”.  

A frequência a praças e parques também é bem elevada entre os entrevistados, porém 

não se percebe esse fato nas praças centrais da cidade, devendo, talvez, isso ocorrer com mais 

regualaridade nas praças dos bairros populares, onde reside parte dos jovens que participou da 

pesquisa realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163

 Em entrevista ao autor em 27.01.2015. 
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Quadro 1: Frequência aos espaços de cultura e lazer em Mossoró-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor em dez./2014. 

 

MAPA 6: Espaço das festas, eventos e lazer de Mossoró-RN

 

 

A idéia de „sociedade espetacular‟, em que a cultura assume essa condição de 

„mercadoria-vedete‟ da mesma, é um reflexo do perfil da realidade atual, dominada por 

símbolos, ícones, marcas e valores que caracterizam nossa época e definem outros rumos para 

Espaços de Mossoró 
Frequência 

Muito 
Às 

vezes 
Pouco 

Não 
frequent 

Não 
Informou 

Cinema 16% 38% 28% 18% - 

Teatro 6% 28% 46% 18% 2% 

Shopping Center 36% 46% 14% 4% - 

Boates/danceterias 4% 16% 36% 42% 2% 

Barzinhos 12% 36% 28% 24% - 

Praça da Convivência 
da Av. Rio Branco 

28% 38% 24% 10% 
- 
 

Praças, parques e 
outros. 

32% 38% 26% 4% 
- 
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as cidades e as pessoas a partir das tramas e enredos desencadeados por suas vivências e 

relações.  

Pode-se compreender essa espécie de “reinvenção” da cidade de Mossoró na 

contemporaneidade a partir da relação que a mesma passa a estabelecer com os elementos e 

condições impostos pelo “mercado de cidades”, tendo o consumo como aspecto central e a 

certeza de que, como destaca Arendt (2005), “o fim produz e organiza os meios”.  

Nesse novo momento de modernização que Mossoró vivencia, a cidade, que é 

reiventada para assumir determinados papéis no contexto de um espaço que se renova 

intensamente, é a mesma que, no plano da cultura, é posta à mercê de uma política cultural 

direcionada para os grandes eventos, que são transformados em espetáculos para disseminar 

imagens e simbologias na intenção de promover  a „espetacularização da vida‟ em meio às 

mudanças que interessam ao capital e à política local. 

Apesar do  aparente triunfo e supremacia  da cultura de massa, principalmente em 

espaços em transformação acentuada como Mossoró, pode-se ainda crer que a cultura popular 

impulsionada por alguns setores e agentes vindos da maioria  da “marginalidade silenciosa” a 

que se refere Certeau, talvez já produza os primeiros sons a ecoar  na até então adormecida  

“tribo dos Monxorós”, na atualidade. Mesmo que, ainda timidamente, tais ecos de uma cultura 

que não quer se calar e sair de cena e nem parece se preocupar com algum propalado 

revanchismo em relação à outra alternativa cultural vigente, tenta encontrar seu espaço em um 

cenário em construção, no qual os jovens assumem o protagonismo, como atores e produtores 

de novos enredos, para a efetivação de uma nova proposta cultural, como veremos a seguir. 

 

 4.3 A cultura popular: ensaiando rupturas? 

 

 Milton Santos (2001) nos dizia de sua crença na possibilidade de uma „revanche‟ da 

cultura popular como resposta concreta da sociedade às artimanhas engendradas pela indústria 

cultural comandada pelas forças dominantes do mercado em parceria com os agentes oficiais da 

cultura, ambos descomprometidos com uma política cultural que valorize, de fato, os enredos 

culturais relacionados às raízes do meio popular. 

  A questão a saber é se de fato há uma valorização da cultura popular no contexto 

cultural de Mossoró. Nesse sentido, interessa saber qual seria a importância que os jovens 
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atribuem a ela e como eles avaliam o papel dela e o seu significado no contexto  da dimensão 

cultural local. E ainda, se existem iniciativas, por parte de alguns grupos, no sentido de 

promover uma cultura popular que permita pensar num incipiente processo de rupturas com a 

cultura hegemônica. 

 A cultura popular faz-se presente em meio a alguns dos projetos que compõem o MCJ, 

mesmo não ocupando o palco principal dos festejos e sem o investimento e a valorização a que 

teria direito, considerando a sua relevância e a relação com a significação do evento. Assim, em 

formato de competição por prêmios em dinheiro e troféus, abre-se espaço para apresentações da 

poesia popular, através do Festival de Repentistas, que reúne poetas de vários estados da 

região, assim como para as apresentações de sanfoneiros, através do Canta Sanfona, dentre 

outros. 

  As apresentações dessas expressões da cultura popular acontecem na Praça de Eventos 

do Corredor Cultural e são vistas por um público pequeno, em que a presença de jovens é 

ínfima, se comparada à participação dos mesmos quando dos shows nos palcos da Estação das 

Artes. Fora do âmbito do MCJ, a poesia do repente também conseguiu um espaço em algumas 

edições da programação do Corredor Cultural em 2013. As manifestações da cultura popular 

devem ser percebidas como concessões/exceções a confirmar a regra da vitória esmagadora da 

cultura não-enraizada, pois não conseguem despertar o interesse do grande público capaz de dar 

condições de visibilidade ao evento, como almejam seus criadores/patrocinadores. O diálogo 

com os que fazem a cultura popular é assim restrito e condicionado à sua inserção como projeto 

(de menor importância) para compor o leque de opções que o evento maior requer.  
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Foto 130 - O repente da poesia popular no MCJ: competição 

 

Crédito:<https://www.flickr.com/photos/prefeiturademossoro/sets/72157644973968330/> Acesso em: 

03.07.2014. 

 

Outro elemento da cultura popular ligado as raízes do meio rural que também contitui 

um dos projetos do MCJ são as quadrilhas juninas, as quais contam com um espaço específico 

para suas apresentações, a Arena Deodete Dias, no Corredor Cultural. Como em vários outros 

lugares que estabeleceram os chamados “festivais de quadrilhas” em suas programações 

alusivas ao período, também em Mossoró esses grupos juninos formam-se para competir em 

suas respectivas categorias, sejam tradicionais ou estilizadas. Assim, de uma simples 

oportunidade para o lúdico e o convívio entre os brincantes, no período dedicado às 

homenagens aos santos da tradição e do imaginário coletivo, algumas quadrilhas juninas 

tornaram-se quase empresas que praticamente se preparam o ano todo para enfrentar as 

disputas por prêmio e prestígio no meio em que atuam. Esse aspecto é reconhecido pela 

organização do Festival que assim se pronunciava a respeito:  “as equipes estão mais 

competitivas e abordam temas que mexem com o público. Este ano a maioria delas apostaram 

na história da Resistência de Mossoró ao bando de Lampião”.
164

 

  Em Mossoró, os grupo juninos são geralmente compostos por jovens das camadas 

populares e de bairros periféricos, havendo até uma certa rivalidade que perdura o ano todo 

entre os grupos mais estruturados da cidade. A categoria estilizada (foto 131), uma invenção da 

modernidade cultural, é a mais disputada e valorizada pelo glamour e luxo dos figurinos, 

coreografias e adereços e, por isso mesmo, a que recebe a maior premiação em dinheiro e a que 

                                                           
164

 <http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossorocidadejunina/muitomais.html>. Acesso em 20.06.2014. 

https://www.flickr.com/photos/prefeiturademossoro/sets/72157644973968330/
http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossorocidadejunina/muitomais.html
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mais chama a atenção do público e dos jovens, tanto como brincantes quanto como torcedores 

dos grupos em disputa (foto 133); ao contrário dos grupos tradicionais (132), os quais se 

configuram como coadjuvantes que apenas lembram a festa caipira ligada em sua origem às 

raízes do campo.  Esse caráter de tradição e modernidade, já inserido nesse evento da cultura 

popular, é reconhecido pela própria organização do MCJ, que assim define o Festival de 

Quadrilhas: 

Um misto de tradição e modernidade culturais. Dessa forma, define-se o 

Festival de Quadrilhas Juninas, um dos grandes projetos do Mossoró Cidade 

Junina. O concurso é um dos maiores do Brasil, no gênero, em participação de 

quadrilhas juninas e premiaçã.
165denide culturais. Dessa forma, defini-se o 

Festival de Quadrilhas Juninas, um dos grandes pretos do oróJunina.  

Foto 131- Grupo junino estilizado em ação na Arena 

 
Crédito: do autor. Em 21.06.2014. 

 

Foto132:  Grupo junino tradicional: coadjuvantes? 

 
Crédito: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1525978> 

                                                           
165< http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossorocidadejunina/muitomais.html>. Acesso em: 

20.06.2014. 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1525978
http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossorocidadejunina/muitomais.html
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Acesso em: 01.07.2012. 

Foto 133: Torcidas no Festival de Quadrilhas Juninas 

 
Crédito:<http://www.mossorocidadejunina.com.br/abre_noticia.php?id=63>  

Acesso em: 06.07.2014. 

 

 

Uadr    Talvez o carnaval como festa popular constitua um momento adequado para avaliar os 

rumos da cultura popular em relação aos investimentos culturais na cidade. No entanto, o 

carnaval não tem sido prioridade há algum tempo na agenda dos que fazem a cultura em 

Mossoró, especialmente por parte do poder público local, cuja atenção, ao longo do ano, é 

voltada prioritariamente para a Festa Junina e a Festa da Liberdade, que recebem os maiores 

aportes financeiros para suas realizações. O carnaval na cidade tem então o perfil de uma festa 

com pouca visibilidade e com limitados investimentos oficiais. A programação elaborada pela 

Prefeitura local resume-se praticamente à ajuda a alguns blocos e troças que saem antes e 

durante o período carnavalesco e a um pequeno desfile de agremiações seguido do “Pingo da 

Meia Noite” (foto 134), na Avenida Rio Branco, na noite da sexta-feira que antecede os dias de 

carnaval, quando a cidade já começa a ficar vazia (foto 135) diante da “fuga” das pessoas para 

o litoral e cidades vizinhas, que investem com mais vigor no carnaval.
166

 

 

 

 

                                                           
166

 Segundos dados da prefeitura Municipal de Mossoró, enquanto no Mossoró Cidade Junina 2013 foram 

investidos cerca de 5 milhões de reais em sua programação, o carnaval desse ano teve um orçamento em torno de 

400 mil reais. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mossorocidadejunina.com.br/abre_noticia.php?id=63
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Foto134: “Pingo da Meia Noite” no Corredor Cultural  

 
Crédito: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura/>    

Acesso em: 28.02.2014. 

 

Foto 135: Corredor Cultural vazio em dia de carnaval 

 
Crédito: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1489847>  

Acesso em: 19.02.2012. 

  

Nâo obstante o limitado investimento financeiro dado ao carnaval pela prefeitura de 

Mossoró, ainda assim este propicia que, mais uma vez, se fale em valorização da cultura 

popular através do resgate da tradição carnavalesca local (fotos 136 e 138), até mesmo como 

forma de uma possível contribuição futura para o incremento do turismo na cidade, como se 

percebe através do discurso de seus dirigentes: 

É uma programação que valoriza as tradições culturais, mas com um olhar de 

sustentabilidade. Nosso objetivo é consolidar o Carnaval para atrair visitantes 

para a cidade, o que acaba gerando emprego e renda. Claro que isso é a médio 

prazo, porque precisamos ir construindo da mesma forma que foi feito com o 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1489847
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Mossoró Cidade Junina. Com isso, os blocos vão se organizando mais e sendo 

reconhecidos.
167

 

Nosso compromisso é o de fortalecer nossa cultura, nossa tradição, e, juntos, 

vamos fortalecer e resgatar o carnaval de rua de nossa cidade. Tudo feito de 

forma tranquila, harmoniosa e segura, para que seja uma festa para toda a 

família.
168

 

 Todavia, algumas das iniciativas populares no campo da cultura traduzem-se na 

resistência ao esvaziamento do carnaval. Nos últimos anos, alguns blocos de ruas e troças  têm 

tentado manter o clima de carnaval na cidade para aqueles que nela permanecem (foto 137). Ao 

que parece, é através dessas iniciativas que já se verifica o êxito, em alguns outros lugares no 

qual essa tentativa se esboça, de recriação/revigoramento do carnaval de rua com a 

autenticidade de outrora. Talvez esteja aí, também para Mossoró, a alternativa possível de 

construção de uma festa popular que  possibilite o direito de todos à sua fruição. 

Foto 136: Tradição dos ursos no carnaval de rua 

 
Crédito: http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/concurso-de-ursos-enaltece-tradicao-

popular/1210/ Acesso em: 12.03.2014. 
to duas mil pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Gustavo Rosado, então secretário municipal de cultura. Durante o lançamento da programação do carnaval de 

Mossoró em 22.01.2013. < http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/45526-carnaval-mossoroense-

tem-programacao-definida>. Acesso em 24.01.2013. 

 
168

 Cláudia Regina Freire, então prefeita de Mossoró. Durante o desfile do bloco “Maria Espaia Brasa”. 

<http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/105/maria-espaia-brasa-arrasta-multidao-de-folioes/>. Acesso 

em: 14.03.2013. 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/concurso-de-ursos-enaltece-tradicao-popular/1210/
http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/concurso-de-ursos-enaltece-tradicao-popular/1210/
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/45526-carnaval-mossoroense-tem-programacao-definida
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/cotidiano/45526-carnaval-mossoroense-tem-programacao-definida
http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/105/maria-espaia-brasa-arrasta-multidao-de-folioes/
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Foto 137: “Maria Espaia Brasa”: iniciativa popular 

 
Crédito:< http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/105/maria-espaia-brasa-arrasta-multidao-de-

folioes/.> Acesso em: 12.03.2014. 

Foto 138: Carnabuco: folia na quarta-feira de cinzas 

  
Crédito:< http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/cultura/5> Acesso em: 12.03.2014. 

 

  Por parte do poder público local, porém, entendemos que não há tanta disposição e 

interesse para maiores investimentos numa festa como o carnaval, que tem outras cidades de 

peso como concorrentes no contexto regional, casos de Recife/Olinda e Salvador, que são 

espaços onde a festa é consagrada e cujo êxito crescente se verifica em termos de participação 

do público, principalmente dada a forte inserção do evento na mídia nacional/regional.
169

 Nesse 

caso, restaria a Mossoró continuar a apostar nos festejos juninos (em que também a 

concorrência com outros lugares se acirra cada vez mais), assim como na Festa da Liberdade, 

um evento específico da cidade ainda com pouca visibilidade na mídia além-fronteira local. 

O carnaval é mais um exemplo do que o „mercado de cidades‟ no território nacional 

reserva para cada uma daquelas que se dispõe a entrar nesse terreno de disputas, no qual uma 

certa forma de especialização cultural é uma realidade concreta, que se insinua nos territórios  

dominados pelos dirigentes e agentes que têm a cultura como mercadoria com elevado valor de 

                                                           
169

 Embora os festejos juninos mossoroense tenha em Caruaru e Campina Grande grandes concorrentes, parece 

que a cultura junina em Mossoró estaria mais apta a rivalizar com essas outras cidades por um reconhecimento do 

seu caráter autóctone e original, ao passo que as festas carnavalescas não encontrariam a mesma ressonância nas 

tradições locais/regionais. O tema é apaixonante, mas não há como aprofundá-lo nesta tese.  

http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/105/maria-espaia-brasa-arrasta-multidao-de-folioes/
http://2013.prefeiturademossoro.com.br/noticias/105/maria-espaia-brasa-arrasta-multidao-de-folioes/
http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/cultura/5
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troca. No caso de Mossoró, convém resgatar o espetáculo da festa, porém não no sentido da sua 

mercantilização e no seu uso político, mas como nas palavras de Yázigi (2001, p. 288): “Fosse 

talvez o caso de recuperar o espetáculo não como forma pela forma, não como etapa 

mercantil. Teria de ser desenvolvido, isso sim, como uma das formas de respeito à esfera 

pública.”  

 Percebemos assim que a cultura e o lazer “festivos” configuram-se como  instrumentos 

prioritários para projetar e dar visibilidade às ações e aos interesses do grupo dominante local 

no sentido da “espetacularização” da cidade como forma de expressão do moderno em 

Mossoró, mesmo que usando os valores e significados da história e da tradição como meio para 

o alcance desses objetivos. Em relação ao que acontece nesse momento com a cultura e sua 

trajetória em território mossoroense, com a “teatralização do patrimônio” como fundamento das 

políticas culturais impostas, destacamos as palavras esclarecedoras de Canclini (2011, p. 161-2) 

acerca dessa realidade:  

Entender as relações indispensáveis da modernidade com o passado requer 

examinar as operações de ritualização cultural. Para que as tradições sirvam 

hoje de legitimação para aqueles que as construíram – ou se apropriaram 

delas, é necessário colocá-las em cena. O patrimônio existe como força 

política na medida em que é teatralizado: em comemorações, monumentos e 

museus. [...]. A teatralização do patrimônio é o esforço para simular que 

há uma origem, uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos 

atuar hoje. Essa é a base das políticas culturais autoritárias. O mundo é 

um palco, mas o que deve ser representado já está prescrito. As práticas e os 

objetos valiosos se encontram catalogados em um repertório fixo. (Grifo 

nosso) 

O fato é que a cidade acredita - e tem realizado investimentos com essa finalidade - na 

possibilidade de alavancar o turismo local, principalmente levando em conta suas tradições e 

feitos históricos. Nessa direção, alguns dos dirigentes públicos de Mossoró expõem de forma 

clara esse objetivo até mesmo como um fim já concretizado através de suas próprias ações no 

campo da cultura: 

Somos fortes culturalmente e, há 15 anos, nos apropriamos desses eventos 

históricos para fomentar nosso turismo. Deu certo.
170

  

Somos uma cidade em franco desenvolvimento, e conseguimos esse 

desenvolvimento apostando no turismo ligado à cultura.
171

 

                                                           
170 Sílvio Mendes Júnior, gerente municipal de Turismo, Indústria e Comércio. “Mossoró cresce a passos largos”. 

Diário de Natal. 04.09.2011. 

171 Fafá Rosado, então prefeita de Mossoró. “Mossoró cresce a passos largos”. Diário de Natal. 04.09.2011. 
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Cabe assim saber como os jovens compreendem a questão da cultura popular local a 

partir da importância que eles atribuem a ela e qual seria a avaliação que fazem do seu papel e 

significado no contexto das políticas culturais implementadas pelos agentes da cultura 

mossoroense. 

Um panorama do que representou o desenvolvimento da cultura em solo mossoroense, 

no período iniciado em fins do século passado e com repercussões até o presente momento, 

evidencia um quadro que, por um lado, oscila entre a animação pela abertura de espaços 

voltados para a valorização das expressões culturais e o surgimento de oportunidades para a 

efetivação de trabalhos e projetos para os que lidam diretamente com a arte local; por outro, 

porém, parte dessas iniciativas ainda é vista com certa inquietação, por alguns dos 

protagonistas da cena cultural da cidade, que percebem o uso da arte em sua relação estreita 

com a política, o que gera interesses conflitantes na articulação da proposta cultural em voga, 

como será evidenciado a seguir. 

 4.4 A política cultural: culturas das discórdias 

 

 Nesta seção o foco recai sobre a questão da política cultural em Mossoró e seus 

desdobramentos no contexto dessa cidade, especialmente em relação aos seus segmentos 

juvenis, objetivando, ao final, saber sobre a avaliação que os jovens fazem da política cultural 

implementada pelos agentes da cultura local, considerando o conjunto de equipamentos e 

objetos presentes em seu universo e a qualidade das atividades desenvolvidas nesse setor na 

cidade.  

  Na política cultural implementada no contexto da modernidade atual, em Mossoró, 

deve-se considerar principalmente  os espaços e os equipamentos instalados na cidade a partir 

de fins do século passado, como o surgimento da Estação das Artes, a abertura do Teatro 

Municipal, a inauguração do Corredor Cultural e a criação dos eventos que se transformaram 

em grandes espatáculos. Segundo o poder público local, esse conjunto de equipamentos 

presentes em sua paisagem cultural e as ações desenvolvidas no plano da cultura contribuíram 

para consolidar a política cultural existente na cidade. Para alguns segmentos ligados à cultura 

local, apenas ocorrem ações pontuais nesse setor, no qual a prioridade traduzida em atenções e 

recursos apenas contempla o que eles chamam de “política de eventos” desenvolvida no setor, 

não havendo, assim, evidências que apontem para uma política cultural consistente que dê 
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conta e aponte outras alternativas para os enredos e personagens que lidam com a cultura na 

cidade.  

A descrição do quadro atual da cultura em Mossoró parece oscilar, com relativa 

freqüência, entre o consenso e o conflito (mesmo que por vezes dissimulado) no contexto mais 

geral das atividades e dos agentes diretamente envolvidos na cena cultural da cidade.   Talvez 

em Mossoró se aplique o caso em que o terreno do conflito ganhou mais espaço a partir das 

ações desenvolvidas na área da cultura, como argumenta Eagleton , 2011, p. 60-1): “aquilo que 

era antes concebido como o reino de consenso foi transformado em um terreno de conflito. 

Cultura, em resumo, deixou de ser parte da solução para ser parte do problema.”  

 Em Mossoró, a cultura que se revela como parte do problema a que se refere Eagleton, 

constitui de fato uma dimensão importante no questionamento à modernidade que avança em 

seu espaço, na medida em que as atividades culturais  passam a cumprir um determinado papel. 

Assim, a crítica de alguns à forma como a política cultural é encaminhada por seus dirigentes 

públicos não deixa de ser também um questionamento aos rumos trilhados pelas 

transformações espaciais na cidade. 

  O conflito na área da cultura que por tempos se manteve contido nas sombras dos 

bastidores, definitivamente veio à tona e chegaria ao espaço público local, em meados de 2012, 

através de alguns protestos articulados por um grupo de artistas que se intitulavam como 

independentes e  se mostravam insatisfeitos com os rumos da política cultural comandada por 

seus dirigentes,  a qual não conseguia sequer promover a abertura de espaços culturais como o 

Museu Municipal Lauro da Escóssia e o Teatro Lauro Monte Filho, ambos fechados para 

reformas há bastante tempo. Tais fatos serviram de pretexto para os artistas promoverem o 

enterro simbólico desses espaços (foto139). 

 Mas o núcleo dos questionamentos seria mesmo a forma como eram desenvolvidas as 

ações da política cultural.  Nessa ocasião, o Manifesto apresentado pelo grupo (vide anexos) 

abre espaço para a crítica ao favorecimento de alguns projetos e grupos e para a falta de apoio 

às ações culturais fora dos grandes eventos e do Corredor Cultural, entre outros pontos. Os 

representantes dos segmentos de artistas envolvidos no protesto assim justificavam o sentido do 

movimento deflagrado com mais vigor a partir desse período: 

Protesto contra a grande mentira que é a política cultural de Mossoró. 

Participam dessa mobilização diversos grupos insatisfeitos com o atual 

modelo, em que a prefeitura propaga e passa a imagem de que tudo está bem, 
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mas isso não é verdade. [..]. Representará a luta por uma política cultural 

democrática e ações culturais decididas em conjunto com a categoria. Com 

isso, estamos decretando, a partir de agora, que as ações também passem pelos 

artistas e que não sejam impostas de cima para baixo, como vem 

acontecendo.
172

  

Nós não estamos aqui para defender partido político nenhum. Nós estamos 

para lembrar da política cultural da cidade que se propôs recentemente para 

ser a capital cultural do País e está tratando a cultura dessa forma.
173

 

As principais reivindições do artista mossoroense é a valorização desse artista, 

é o valorizar os grupos pra que esses grupos possam se mostrar na cidade, 

mostrar o seu trabalho e não apenas aquela cultura de massa...os autos e mais 

autos, porque estamos vivendo uma cultura de autos e nós queremos, 

exigimos...aqui como vocês estão vendo o Teatro Lauro Monte que poderia 

servir para os grupos estarem realizando seus trabalhos. Temos três teatros e 

só o Dix-huit funcionando e é muito difícil marcar uma pauta lá.
174

  

Esse ato é uma forma de demonstrar a revolta dos artistas de Mossoró, em 

todos os seus núcleos, com o descaso do poder público com a cultura na nossa 

cidade. Queremos mais apoio, um alicerce substancial para podermos 

continuar desenvolvendo a nossa arte. Mossoró não é uma cidade cultural, isso 

é uma fantasia.
175

 

Foto 139: Artistas protestam em frente ao Museu Municipal 

 
Crédito:<http://omossoroense.uol.com.br/index.php/o-jornal/cotidiano-mobile/24737 

Acesso em: 21.07.2012. 

                                                           
172 Dionízio do Apodi, ator e diretor. “Artistas locais farão amanhã sepultamento simbólico de museu e do teatro 

Lauro Monte”. O Mossoroense. 19.07.2012. 

 
173 Nonato Santos, ator e diretor.<https://www.youtube.com/watch?v=zO5DbUxjHwc>. Acesso  em: 28.07.2012. 

 
174 Alexandre Neves, ator..<https://www.youtube.com/watch?v=zO5DbUxjHwc>. Acesso  em: 28.07.2012. 

 
175

 Rogério Dias, artista plástico.< http://omossoroense.uol.com.br/index.php/o-jornal/cotidiano-mobile/24737-

artistas-da-cidade-enterram-museu-municipal-lauro-da-escossia-e-teatro-lauro-monte-filho> Acesso em: 

21.07.2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=zO5DbUxjHwc
https://www.youtube.com/watch?v=zO5DbUxjHwc
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/o-jornal/cotidiano-mobile/24737-artistas-da-cidade-enterram-museu-municipal-lauro-da-escossia-e-teatro-lauro-monte-filho
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/o-jornal/cotidiano-mobile/24737-artistas-da-cidade-enterram-museu-municipal-lauro-da-escossia-e-teatro-lauro-monte-filho
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A pressão exercida pelo incipiente movimento desencadeado pelos artistas descontentes 

com os rumos da cultura em Mossoró, de alguma forma pode ter produzido algum efeito 

positivo nessa questão, haja vista a pressa com que os dirigentes anunciaram a data de entrega 

do Museu Municipal reformado e  o início das obras da reforma do Teatro Lauro Monte. A 

solenidade para assinatura da reforma do teatro em questão (foto 140), realizada em pleno 

período da sucessão municipal, acabou por se transformar em um motivo para comemoração 

por parte de dirigentes, artistas e simpatizantes do grupo político local pela reestruturação do 

importante equipamento cultural: 

Esse teatro é um espaço de muita luta dos artistas mossoroenses, e agora a 

gente sabe que a reforma vai acontecer e que teremos mais um espaço para 

ecoar nossa arte.
176

  

 

 Esse espaço tem uma história adormecida com os deuses, e é preciso que a 

casa seja revitalizada para que eles acordem e passem a viver aqui com os 

artistas.
177

   

 

 

Foto 140: Assinatura das obras do Teatro Lauro Monte 

 
Crédito: http://secretariadeculturarn.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html 

Acesso em: 01.09.2012. 

 

 A reforma do Teatro Lauro Monte não foi muito além da euforia inicial,  continuando o 

mesmo „adormecido junto com os deuses‟, tendo em vista que a revitalização anunciada não se 

concretizou  até o presente (foto 141). O abandono a que foi relegado ainda hoje é um dos 
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 Joriana Pontes, atriz da Cia Bagana de Teatro. <http://www.defato.com/noticias/6186/estado-comeca-reforma-

do-teatro-lauro-monte-filho-nesta-terca-feira>. Acesso em:  

em 11.09.2013. 

 
177 Tony Silva, atriz da Cia A Máscara de Teatro. <http://www.defato.com/noticias/6186/estado-comeca-

reforma-do-teatro-lauro-monte-filho-nesta-terca-feira>. Acesso em:  

em 11.09.2013. 
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pontos que mais incomoda àqueles que se ressentem da falta de mais um espaço para abrigar as 

apresentações dos grupos locais, constituindo-se tal fato como a expressão da forma como os 

gestores pensam a cultura local: “Descaso é a palavra para o Teatro Lauro Monte Filho. 

Promessas, fotos, matérias e até maquetes foram feitas, dizendo que teríamos um teatro 

reformado. Mas a situação só piora”.
178

 

 

 

Foto 141 : Protesto pelo abandono do Teatro Lauro Monte 

 
Crédito: do autor. Em 22.06.2014. 

 

As perspectivas para o universo cultural da cidade acabam por colocá-la em dois 

caminhos opostos: de um lado, o poder público local, que insiste na consolidação da política 

cultural de grandes eventos, voltada para a atração do turismo; de outro, parte dos artistas  

locais agrupados no agora denominado “Movimento Ventania”, que almeja uma inversão nessa 

lógica da produção cultural que se afirma cada vez mais pela visibilidade, em espaços como 

Mossoró, como assim observa Pais (2009). Essas duas visões contrastantes da cultura são assim 

expostas no plano local: 

A cultura em Mossoró protagoniza a cena, porque nas últimas administrações 

nós tivemos a sensibilidade de perceber que ela precisava estar muito atrelada 

ao turismo. É muito interessante esse processo que tem acontecido das pessoas 

virem a Mossoró atraídas pela história e pelo movimento cultural da cidade, 

                                                           

178 Camila Paula, atriz, integrante do Movimento Ventania.< http://omossoroense.uol.com.br/index.php/o-

jornal/cotidiano-mobile/65827-atraso-na-entrega-do-teatro-lauro-monte-filho-completa-um-ano>. Acesso em 

02.07.2014. 
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uma vez que o maior índice de ocupação dos hotéis em Mossoró acontece 

justamente nos meses de junho e setembro por conta das festividades.
179

 

 

Mas o que a gente viu foi um investimento maciço no Chuva de Bala e outros 

eventos do tipo. Não sou contra este tipo de evento, até porque já participei, e 

acho que ele tem o seu lugar. Mas da forma que está sendo feito hoje em 

Mossoró está prejudicando os artistas e enganando a população, que em 

busca do pão e circo não consegue ler o que está por trás de todos aqueles 

efeitos: uma política devastadora que arrasa com as pequenas iniciativas que 
não encontram outras formas de sobreviver.

180
 

 

Apesar da prioridade direcionada para a política de eventos expressa através dos 

grandes espetáculos, em Mossoró, os que comandam a pasta da Cultura também definem a 

organização de um calendário para as atividades a serem desenvolvidas no Corredor Cultural 

ao longo do ano. Para os que questionam a política cultural local, seria essa a “política de 

migalhas”, uma vez que a verba destinada aos artistas locais é muito inferior, quando 

comparada aos altos cachês pagos aos artistas da mídia que se apresentam no MCJ, por 

exemplo, havendo um flagrante processo de desvalorização da condição destes. Essa relação 

entre Estado, cultura e mercado, que parece ser a base do conflito atual em Mossoró, é 

analisada por Chico César, dirigente da pasta da cultura da Paraíba, que assim justifica as 

razões de suas escolhas em favor da cultura e do patrimônio popular: 

É preciso separar bem o que é o Estado e o mercado da cultura, porque o 

mercado é voraz e ele quer sugar tudo do Estado. Há uma relação imprópria 

entre empresários, artistas e políticos. Se você faz um evento pagando R$125 

mil a uma banda só, acabou o dinheiro da Cultura! O Estado não é uma creche 

de artistas, é também para cuidar disso, mas não só. Quando disse que não iria 

financiar dupla sertaneja e forró de plástico na festa junina da Paraíba, teve 

grande repercussão nas mídias sociais. Não é uma questão de gosto, mas de 

valorizar artistas que têm relação com o território e que não são contemplados 

pelo mercado. E a Secretaria de Cultura foi criada para refletir e fortalecer a 

cultura popular e o patrimônio cultural. O Gilberto Gil tem uma música que 

diz „o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe‟ e eu acredito 

nisso, na formação de público.
181

 

 Com a pretensão de elaborar um calendário cultural, a Prefeitura Municipal criou o 

“Acontece em Mossoró,” em 2013, visando oferecer atividades culturais e artísticas aos 
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 Gustavo Rosado, então secretário de cultura de Mossoró. 

<http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/entrevista/23009-jeronimo-gustavo-de-gois-rosado>. Acesso 

em: 06.01.2013. 
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 Dionísio do Apodi, ator e diretor em Mossoró. 

<http://www.defato.com/noticias/3667/Dion%C3%ADsio%20do%20Apodi>. Acesso em: 21.07.2012. 
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 Chico César, artista e secretário de cultura do estado da Paraiba.< 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts>. Acesso em: 23.05.2014. 
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mossoroenses e turistas centralizadas nos equipamentos do Corredor Cultural. A ideia eria 

contemplar  todos os gostos e opções; e, assim, a Estação das Artes seria o cenário, a cada 

sábado, para as Estações do Repente, do Rock, do Reggae e do Brega. No Teatro Municipal 

seriam realizados os grandes espetáculos de teatro, dança e música. O Memorial da Resistência 

viria a ser o palco  para o “Sacolão Cultural” e para o gospel, enquanto na Praça da 

Convivência continuariam as apresentações alternadas de MPB, samba e pagode. O calendário 

cultural com essa diversidade assim  proposta teria sua justificação: 

Pode ser distribuído durante todo o ano para que a cidade possa ter um 

constante calendário cultural, que as pessoas possam ter oportunidade de 

conhecer a diversidade musical, artística e cultural de um modo geral. 

Então o que eu defendo é isso: a gente não pode olhar para o jovem e 

dizer que ele só pode gostar do tradicional. Eu acho que a gente tem de 

dar uma grade, uma cadeia de alternativas com o mesmo peso, diga-se de 

passagem, para que as pessoas possam fazer suas opções.
182

 

 

 Considerando o calendário cultural elaborado pelos dirigentes da cultura de Mossoró, 

evidenciava-se uma proposta que pretendia ampliar a freqüência do público ao Corredor 

Cultural, trazendo a agenda cultural da cidade para esse espaço: “Em março vamos ter 

lançamento e novidades. Vamos ampliar a programação que será a agenda cultural da 

cidade. A ideia é trazer as atrações da cidade para o Corredor Cultural e, para isso, vamos 

correr em busca dessas atrações”.
183

  

  A centralidade cultural que se verifica em contextos como Mossoró, no qual se busca 

abarcar todas as iniciativas do campo da cultura e, em tese, colocá-las à mercê dos órgãos e 

agentes oficiais que cuidam da cultura local, tem aspectos que devem ser considerados quando 

se pensa a respeito da questão. Em relação a esse fato, Lefebvre (1991, p. 131-2) faz a 

seguinte observação: “A centralidade cultural tem qualquer coisa de ingrata. Ela se deixa 

facilmente organizar, institucionalizar e a seguir burocratizar. Nada se iguala, no fato 

insignificante, ao burocrata da cultura”. 

No caso específico de Mossoró, deve-se considerar a dificuldade de acesso ao Centro da 

cidade para a fruição da programação do Corredor Cultural. Essa dificuldade ocorre tanto em 
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 Cláudia Regina Freire, então prefeita de Mossoró. <http://www.defato.com/noticias/10238/uma-prefeita-de-

sonhos-e-ideias>. Acesso em: 02.01.2013. 

 
183 Gustavo Rosado, então secretário de cultura.< http://www.defato.com/noticias/10514/corredor-cultural-tera-
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função de problemas de deslocamento -  falta de transporte público, principalmente no horário 

noturno -, como também  pelo consumo que se verifica nesses espaços mesmo nos ambientes 

abertos em que as apresentações ocorrem sem pagamento de entradas, como no Memorial da 

Resistência e na Praça da Convivência. São geralmente os jovens de bairros periféricos  os mais 

afetados por essa política de centralização das atividades que ocorrem no espaço já construído 

com essa finalidade. Assim, a própria ideia da centralidade possibilita a crítica no sentido de se 

promover a descentralização das atividades culturais para bairros e comunidades mais distantes 

do Centro local, geralmente carentes de ações culturais que os contemplem. Tal fato pode ser 

compreendido a partir das questões que envolvem o acesso democratizado à cultura, como 

assim expõe Abramo (2001, p. 3): 

Portanto, além da construção de equipamentos, uma política pública 

preocupada com o direito à cultura tem que pensar também na questão do 

acesso democratizado, o que envolve a distribuição geográfico-social desses 

equipamentos e a gratuidade ou mecanismos de barateamento dos preços dos 

bens culturais.  

Contudo, não se pode crer que uma proposta de centralização cultural  seja totalmente 

contrária aos interesses dos que fazem cultura na cidade, considerando que, em cidades como 

Mossoró, tal política envolve a oferta de espaços para apresentações e divulgação dos trabalhos 

dos artistas locais. Mesmo a crítica negativa a esse modelo de política cultural imposta de 

forma autoritária abre espaço para iniciativas que podem mostrar o potencial de alguns 

segmentos, como os de jovens, por exemplo, os quais, longe de serem vistos como atores 

figurantes, passam a atuar na construção de propostas alternativas para o setor da cultura, como 

veremos na seção seguinte.  

 O conflito na área da cultura em Mossoró ganharia força e novos desdobramentos a 

partir de 2014, embora as diferenças entre os segmentos do meio artístico e cultural local já 

fossem percebidas há bastante tempo. Dessa vez, tendo como foco a questão do espetáculo 

“Chuva de Bala” desse ano.  De um lado, o “Movimento Ventania” reivindicava mudanças  em 

seu formato, a exemplo do que foi realizado no “Auto da Liberdade” no ano anterior; de outro, 

o “Movimento Eu me Represento”, que propunha a  manutenção do mesmo formato para esse 

ano, acenando com a possibilidade de discutir  mudanças para depois. O fato é que esses dois 

grupos parecem representar propostas distintas em relação aos encaminhamentos da cultura em 

Mossoró, praticamente não dialogando entre si, e até então com forte aproximação por parte de 

um deles, ou relativo distanciamento do outro, em relação aos dirigentes da cultura local e suas 

ações nesse setor.  
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 Recentemente, com a troca de gestores no executivo e no comando da cultura em 

Mossoró, parece haver indícios de possíveis mudanças em alguns pontos que têm norteado as 

ações culturais locais. Para a nova gestão, a principal prioridade é a implantação de políticas 

públicas que permitam ampliar e democratizar o acesso da população aos bens culturais: 

Para alcançar isso, temos que pensar e sonhar com o futuro, transformando o 

presente. A maior prioridade é implantar políticas públicas de cultura para 

Mossoró, ampliando e democratizando o acesso da população a bens culturais. 

Para isso, iremos implementar o Sistema Municipal de Cultura e construir o 

Plano Municipal de Cultura como parte essencial para oferta de políticas 

públicas de cultura em Mossoró.
184

  

  Após vários anos em que a política cultural esteve direcionada para os espetáculos dos 

grandes eventos, a questão que desperta o interesse daqueles que lidam com a  cultura em 

Mossoró, nesse momento, seria quanto à definição de prioridades na política cultural local, no 

tocante à inversão ou manutenção dessa lógica atual, ou seja,  se de fato a democratização do 

acesso à cultura implica em mudanças mais vigorosas no conteúdo dessa política ou se apenas 

ocorrerão algumas mudanças pontuais que contemplem setores que tiveram pouco incentivo  

até então. 

 Quanto aos distintos segmentos juvenis de Mossoró, a partir de suas vivências e 

percepções em relação ao setor da cultura local, um dos objetivos de nosso estudo é saber sobre 

o que pensam dos conteúdos dessa política cultural até o presente, considerando as ações 

desenvolvidas e o conjunto de bens culturais disponíveis. O que se sabe até aqui, 

concretamente,  é que alguns dos setores dessa juventude assumem o protagonismo também no 

setor cultural e se projetam como ativos agentes produtores de ideias e intervenções culturais 

alternativas por compreenderem o direito à cultura como um direito à cidade, como veremos na 

seção seguinte. 

 4.5 A juventude e a produção cultural alternativa: o direito à cultura, o direito à cidade 

 No capítulo anterior, fizemos uma discussão acerca do que seria ser jovem hoje em 

Mossoró, a partir da descrição dos perfis dos segmentos da juventude mossoroense 

contemporânea, na qual ficou evidente que a heterogeneidade que caracteriza as diferentes 

juventudes no meio urbano atual também é uma realidade que se configura no plano local.  
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 A cultura acaba por constituir-se como um setor em que a heterogeneidade desses 

segmentos juvenis revela-se com mais contundência, mostrando as diferenças no estilo, no 

gosto e nas preferências de cada um. Contudo, para atender aos interesses da indústria 

cultural,a imposição de formas de padronização constituiu, desde sempre, a alternativa para a 

configuração da cultura dominante, que repercute principalmente entre os jovens.  

Em espaços como Mossoró, a cultura dominante impõe às pessoas a política dos 

grandes eventos como espetáculos que celebram a história e as tradições locais,  fundados em 

projetos com forte viés com a indústria cultural. Nesse cenário, parece-nos que, em relação aos 

jovens locais, como diz Castells (2013, p. 75) “a centelha da indignação e a luz da esperança 

os atinge simultaneamente”, fazendo com que alguns segmentos que não se deixam seduzir  

pelos acenos de tal proposta, acabem  enveredando por trilhas alternativas próprias, construídas 

sob o peso do inconformismo e da busca de autonomia, posto que não se percebem em sintonia 

com a oferta de opções culturais e de lazer que a cidade lhes oferece, quase sempre pautada 

numa proposta permeada pelos signos da cultura de massa e do consumo. 

 Considerando a fruição da cultura em contextos como Mossoró, em que a cultura de 

massa mostra-se com mais força a partir dos apoios que encontra para sua disseminação, cabe 

conhecer como alguns grupos juvenis articulam e definem propostas de intervenções artísticas e 

culturais como alternativas à política cultural local. Além da fruição, a importância da criação 

cultural, como dimensão para motivar e mobilizar os jovens na articulação de projetos e 

atividades,  é destacada por Abramo (2001, p. 3) nos seguintes termos: 

Além da dimensão da fruição de cultura, outro aspecto que tem de ser 

considerado é o da criação cultural que, como vimos, tem se mostrado 

altamente motivadora e mobilizadora para os jovens: salta aos olhos o 

número de jovens que se articula em grupos em torno deste tipo de 

atividades, e a capacidade de realização de eventos, projetos etc. que eles 

engendram. Os grupos que se formam assim têm aparecido como uma das 

instâncias mais importantes de formação de identidade e de atuação coletiva, e 

também como polo de referência para os jovens que não participam 

diretamente deles. (Grifo nosso) 

          A cultura, portanto, ao invés de configurar-se como um terreno favorável à alienação, 

tem se mostrado mais como campo de motivação, criação e mobilização, favorecendo assim o 

surgimento  do maior número de ações coletivas entre os jovens, como indica Abramo (2001). 

Em Mossoró, a formação de grupos voltados para a proposição de alternativas capazes de 

articular os jovens em torno de novos horizontes culturais ganhou mais impulso nos últimos 
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anos, quando então alguns coletivos criados passaram a usar o espaço público como cenário 

para suas manifestações. 

          Na esteira das jornadas de junho de 2013, lideradas pelo MPA em Mossoró, surgiu o 

“PegoBeco”, um coletivo formado por jovens militantes com atuação anterior nos movimentos 

sociais da cidade. Desde então, esse Coletivo passou a realizar intervenções culturais e políticas 

que passaram a fazer a diferença no cenário da cultura alternativa da cidade, utilizando como 

espaço para a realização dos seus eventos o Beco dos Artistas, no Centro local. 

         Até meados de 2013, a Travessa Martins de Vasconcelos era apenas mais um dos  becos 

como tantos que parecia não ter nenhuma utilidade a mais do que ser apenas um local de 

passagem para as pessoas apressadas no cumprimento de suas rotinas cotidianas. A ideia de 

transformá-lo em um espaço para as artes e a convivência juvenil acabou por dar movimento e 

vida a essa pequena travessa esquecida nos labirintos da memória local e fez do Beco dos 

Artistas a novidade na cena alternativa recente da cidade. Esse quadro de efervescência, 

encantamento e transgressão juvenil, protagonizado pelos que fazem o “Beco” em um de seus 

momentos mais marcantes seria assim retratado por um surpreso colunista local ao constatar o 

novo lugar no mundo juvenil da cidade:  

Não sabia se estava voltando no tempo, entrando nos anos 1970/80 ou se 

estava num remake de Woodstock, limitadas as proporções, mas não achava 

que estava em Mossoró.[…]. Um beco mesmo, mais estreito que o Beco da 

Lama, menor do que a Brecha da Gata, mas como se nele habitasse um portal 

entremundos, ou entretempos, tanto faz. Garotos de saia faziam protesto 

contra a homofobia. Lésbicas dançavam coreografias eróticas. Todos se 

beijavam livremente como se não houvesse sexo. Casais héteros 

confabulavam suas paixões. Loucos se fingiam de poetas para gritar no 

microfone palavras de ordem ou trechos que diziam ser poemas. O beco estava 

vivo e tinha me engolido. As imagens me tatuaram e a ânsia de permanecer 

por lá, congelavam o meu tempo. Bebida alcóolica, cheiro de maconha, 

músicas de épocas diferentes, juventude, juventude. Vi até uma estrangeira, 

mas vi, principalmente, a necessidade da arte. A vontade de ser livre e 

quebrar, como na transvaloração de todos os valores, todos os valores 

vigentes.
185

 

Compreender a emergência de movimentos no contexto da juventude em espaços como 

Mossoró,  motiva-nos a conhecer as razões para o aparecimento de grupos como o “PegoBeco” 

e as expectativas e o significado de movimentos como esse para a juventude local. Assim, 
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convém saber as impressões a respeito desse espaço a partir dos próprios membros e militantes 

desse Coletivo:  

Porque a cidade não nos proporcionava ambientes que a gente pudesse 

estar à vontade, com músicas que nos contemple...só tinha mais do 

mesmo. Então esse espaço estava abandonado e a gente visualizou essa 

possibilidade de usar esse espaço alternativo na cidade. As pessoas que 

passam por aqui são as que fazem o Beco... são os músicos, os artistas, os 

poetas...muitas pessoas se descobriram aqui. Começaram a escrever poemas a 

partir de outras pessoas que tiveram a coragem de ir no palco para declamar 

seus poemas. A gente tem também intervenções artísticas, a gente chama 

poetas, cancioneiros, bandas que estão começando, bandas de bairros distantes 

que não tem possibilidade de se apresentar no meio que é... a oligarquia 

cultural da cidade. Então, a gente descontruiu isso, trazendo essas pessoas 

pra cá, dando a possibilidade para que o público pudesse conhecer eles e eles 

serem valorizados. Já que tinha algo fabricado pra gente...a gente queria 

produzir o que a gente sentia, o que a gente representava pra gente... a 

cultura... e não o que é massificado, entregue pra nós encaixotado, 

embalado pra gente [...] os jovens são representados e se sentem bem 

aqui.
186

 

Vem dando ótimos resultados. O projeto está crescendo. Nunca tivemos 

qualquer incidente aqui. Nunca nenhum empurrão. Exaltamos a paz, o amor, a 

liberdade, a poesia e a arte. É um espaço público e um direito à cidade, de 

explorar, de revitalizar.
187

 

A melhor coisa que poderia ter acontecido para a cidade de Mossoró. Sou 

suspeito para falar, mas entendo que dali firmamos o pé no que diz respeito a 

valorizar o que é nosso. Não adianta existir um projeto popular onde 

almejamos uma sociedade mais justa e igualitária e não começarmos a 

agir pela cultura. Uma revolução cultural ajuda em diversos problemas 

sociais que temos como realidade, não só de Mossoró, mas de todo País. […]. 

Eu acredito que o comprometimento da juventude em movimentos sociais, 

culturais e de onde seja o seu meio, nos leva a um caminho que somente no 

futuro próximo, espero, colheremos os resultados positivos, que vêm da 

mobilização popular em prol de uma justiça social.
188

  

É a busca de um espaço... a gente precisava de um espaço para colocar 

nossas ideias, para colocar nossa arte, para colocar também a nossa visão 

política, porque é um espaço cultural, mas também é um espaço político. 

O que a gente fala, o que a gente pensa sobre o mundo, o que a gente espera, 

como a gente poderia mudar o mundo.
189
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A juventude de Mossoró se reúne aqui para debater pautas, cantar e ouvir 

poesias e recitar poesias.
190  

As pessoas se aproximam, vem para curtir a música, vem para ver uma cultura 

diferente, vem para dançar, vem para beber uma cerveja gelada, mas vem 

também com essa idéia de que “ah! vamos conseguir alguma coisa se estamos 

juntos”, né?...então, esse é o nosso público e nossa intenção.
191

 

Pode misturar arte, literatura, poesia, tudo, mistura...e é uma mistura que dá 

certo e esse espaço alternativo era um espaço que realmente faltava na 

cidade de Mossoró, realmente um espaço que abrangesse as várias 

vertentes da cultura mossoroense.
192

(grifo nosso) 

          Através dos relatos e impressões dos jovens idealizadores de iniciativas no campo 

alternativo da cultura local, compreende-se que o segmento dos jovens que aderiu a proposta do 

“Coletivo PegoBeco” demonstrava estar há tempos à espera do surgimento de um movimento 

cultural que lhes proporcionassem um espaço alternativo aos espaços de consumo da 

modernidade, que se sucediam ao longo do tempo na cidade. A (re)descoberta do espaço 

público como um direito à cidade e a valorização da relação mais direta da cultura com a 

política como meio para, através da luta, se chegar a uma sociedade mais justa constitui uma 

escolha por parte desses jovens. Eles, de fato, acreditam na possibilidade de se romper  

barreiras através da construção de espaços que incorporem e valorizem as diversas vertentes da 

cultura mossoroense,  fazendo frente, assim, aos que eles chamam de “oligarquia cultural” da 

cidade, ligada aos poderes constituídos e à “política de eventos” da modernidade triunfante no 

plano local. Para esses jovens, a luta pelo direito à cultura significa a luta pela ocupação de 

espaços para a afirmação e expressão de ideias e propostas inovadoras no contexto da 

juventude local. 

Quando indagados se o “PegoBeco” emergiu no momento mais adequado (pós 

mobilizações de junho de 2013) ou se poderia ter vindo  até mesmo antes desse periodo, alguns 

membros desse Movimento afirmam que o mesmo surgiu no momento mais conveniente, a 

partir da espontaneidade e das demandas  surgidas entre os jovens: 

Foi a geração espontânea...veio no momento certo (Ângelo Patrício, estudante). 
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 O MPA foi importante para juntar essa turma com várias pautas, com vários 

incentivos… No Beco cada um tem sua motivação (Lidiane Samara, 

estudante).
193

 

  

         Além do MPA, a quem deve sua origem, o “Coletivo PegoBeco” estabeleceu articulações 

com outros grupos em Mossoró, como o Movimento Ventania e a Marcha das Mulheres, 

abrindo espaço para a divulgação desses movimentos e deles recebendo apoio. Na semana pré-

carnavalesca, com seus próprios recursos, botou seu bloco nas ruas do Centro, o 

“Encarnabeco”, arrastando dezenas de jovens e populares ao som de frevos e marchinhas. 

Desde seu surgimento, para caracterizar o lugar da cultura e do lazer  também como lugar de 

protesto e de manifestações culturais, promoveu a realização de uma série de debates sobre 

temas de interesse cultural, político e social, dentre os quais destacam-se: o monopólio da 

mídia, a mobilidade urbana e a pluralidade sexual, colocando os jovens como atores e 

interlocutores deles mesmos. Para Abramo (2001, p. 4), “As práticas culturais colocam os 

jovens no espaço público e portanto através delas eles podem se posicionar como atores e 

interlocutores dos debates que aí se processam”. 

Figura 07 e 08:  Divulgação de debates  pelo “Coletivo PegoBeco” 

 
Crédito: <https://www.facebook.com/coletivopegobeco/photos_stream> 

Acesso em: 17.12.2013. 

Crédito: https://pt-br.facebook.com/coletivopegobeco em 20.11.2014. 
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Foto 142 : Militantes organizam o Beco para debate sobre mobilidade urbana 

 
Crédito:< https://www.facebook.com/coletivopegobeco?fref=ts> Acesso em: 10.11.2013. 

 
Até há algum tempo, era algo inimaginável encontrar nos dias de MCJ algum outro 

espaço aberto como opção aos que não queriam participar dos eventos que compõem o referido 

projeto e, assim, desejavam ter um espaço alternativo a esses festejos, na cidade. O 

“Movimento de Pé no Chão”  definiu uma agenda de eventos paralela ao MCJ no Beco dos 

Artistas,  fora do Corredor Cultural, portanto, embora suas atividades constassem como parte 

da programação do MCJ/2014. Mesmo assim, contou com considerável presença de público 

jovem nos dias em que houve atividades da aludida programação (foto). 

 

Figura 09: Divulgação de programaçao de evento do Beco junino/2014 

 
Crédito:< https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts> 

Acesso em: 12.06.2014. 

 

 Em função da proposta do “PegoBeco” ter assumido tamanha magnitude no contexto da 

produção cultural alternativa mossoroense, a partir de meados de 2013 e das constantes 

solicitações por intervenções mais constantes, por parte dos jovens que passaram a frequentar o 

referido espaço, o Coletivo buscou alternativas para  atender (mesmo que parcialmente) às 

demandas daqueles que, nas redes sociais, perguntavam insistentemente: “e aí, quando vai ter 

Beco?” 

https://www.facebook.com/coletivopegobeco?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581946901921229&set=oa.308733592628184&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581946901921229&set=oa.308733592628184&type=1
https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
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A proposta era fazer discussões uma ou duas vezes por mês. O „Beco‟ tomou 

uma proporção que não esperávamos. Não era para ser uma farrinha de fim de 

semana para a juventude (Mykaell Bandeira).
194

 

O Beco”, hoje passa por muitas construções de variados grupos da juventude. 

“Movimento de Pé no Chão, Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial 

das Mulheres, Kizomba, grupos esses que a nível macro, constituem o 

Coletivo PegoBeco. Eu componho o Movimento de Pé no Chão… em junho 

pudemos garantir três intervenções culturais nos finais de semana do MCJ, 

onde abordamos temas muito relevantes ao diálogo com a juventude que 

frequenta o beco. Tratamos do Extermínio da Juventude e do Plebiscito 

Popular pela reforma política (Ângelo Patrício, estudante).
195

 

Atualmente, devido às intervenções do “PegoBeco” serem realizadas por diferentes 

grupos e conforme as expectativas e tendências de cada um deles, alguns jovens que 

frequentavam o espaço desde os primeiros momentos de sua criação, já evidenciam as 

diferenças na qualidade das intervenções que ora acontecem. Estaria o “PegoBeco” entrando no 

perigoso terreno da massificação dentro do contexto e proposta da produção cultural 

alternativa? 

No começo estava tudo bem, a cultura era o centro, a política, temas vários...a 

homofobia, a diversidade, era um espaço liberal, todos mostrando sua cultura, 

liberdade, sem constrangimentos. Depois de um tempo começaram as 

discussões...sobre o tipo de música. Antes era só MPB, depois veio o 

eletrônico. Não era para trazer sub-cultura. O pessoal se dividiu. Cada um 

passou a fazer suas intervenções. Hoje, cada um faz como quer….hoje, é uma 

ônix ao ar livre e isso é negativo, não é mais cultura. Hoje, qualquer um faz 

uma intervenção. Não tá mais seguro como era antes...drogas só que tem 

(Ednal Salustiano, estudante).
196

 

 Ainda tem uma semente plantada lá de pessoas inconformadas, 

revolucionárias. A essência do projeto ainda está viva, ainda tem o ar de 

revolta...mas, desfocada...os outros projetos acabam descaracterizando (D. C. 

M, estudante).
197

 

 Diante das críticas de alguns jovens e em resposta à questão se de fato houve algum 

“desvio” ou distorção da proposta e  dos objetivos iniciais do projeto  “PegoBeco”, assim como 

do tipo de público que passou a frequentar o espaço  no momento atual, os seus membros 

respondem: 

No começo, as pessoas que frequentavam o Beco eram de classe média, 

porém, a gente conseguiu criar o desejo...apareceram outras forças do 
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movimento social...o positivo do Beco nas últimas intervenções (Yure 

Costa).
198

 

Houve uma mudança porque outros coletivos trouxeram outros perfis; cada 

um tem suas demandas próprias, mas o Beco tem muito do que era antes 

(Lidiane Samara).
199

 

A gente não desviou...a proposta do Beco não é ter uma proposta todo fim de 

semana....os frequentadores exigiam mais programação...O PegoBeco 

correspondeu à sua expectativa até hoje (Mykaell Bandeira). 
200

 

A gente tem necessidade de buscar a unidade (Ângelo Patrício).
201

 

Quanto ao nível de articulação e às perspectivas com a mudança no comando da 

secretaria de cultura de Mossoró,
202

 os que fazem o Coletivo “PegoBeco” evidenciam suas 

expectativas em meio às incertezas e dificuldades que se avizinham para o setor cultural na 

cidade: 

 O prefeito não dá autonomia, é centralizador. Ela (Isolda Dantas) tem feito o 

máximo, mas tá longe disso... (Ângelo Patrício).
203

 

Com certeza teremos bons resultados com a direção da cultura. Acho que ela 

tem dialogado muito bem com alguns setores e produtores culturais (Yure 

Costa).
204

 

 

 Sobre os eventos de caráter massificante no contexto da “política de eventos” 

patrocinada pela Prefeitura de Mossoró, como o MCJ, fato que sempre recebeu a crítica dos 

que fazem o Coletivo “PegoBeco”,  a perspectiva de continuidade no formato desse evento 

parece não apontar horizontes mais promissores, segundo os que fazem o “PegoBeco”, tendo 

em vista que o atual chefe do executivo não pretende promover mudanças mais significativas 

no citado projeto: 

Ainda vai ter mais do mesmo (Ângelo Patrício).
205

 

                                                           
198

 Entrevista ao autor em 21.01.2015. 
199

 Idem. 
200

 Idem. 
201

 Idem. 
202

 A partir de meados de 2014, como decorrência dos resultados da eleição suplementar para o executivo local, 

houve uma mudança na secretaria de cultura de Mossoró, tendo assumido essa pasta Isolda Dantas, ligada ao 

mesmo partido político em que milita  parte dos que fazem o “PegoBeco”. 
203

 Entrevista ao autor em 21.01.2015. 
204

 Idem. 
205

 Idem. 
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A respeito do que pensam da juventude mossoroense e de como vêem o trabalho do 

poder público local em relação ao trabalho com os jovens das camadas populares e das 

periferias locais, os membros do “pegoBeco” assim se posicionam: 

Tenho diferentes visões das juventudes...a gente precisa de ações, de políticas 

públicas que atinjam quem de fato precisa” (Ângelo Patrício).
206

 

Não há um projeto da PMM de execuções que venham a dialogar com a 

juventude...não tem uma cultura que atenda a juventude…não há um trabalho 

da PMM que pense o jovem daqui a trinta anos...tem muito trabalho para 

pensar a nova juventude para garantir um futuro melhor (Yure Costa).
207

 

Dinâmicas como essa aqui não tem como aqui na cidade...os coletivos estão 

crescendo. Nós do movimento social temos um trabalho muito bom com a 

juventude. A galera rala muito para conseguir cinquenta jovens para discutir 

política, mas conseguimos, enquanto que em outros lugar até maior que 

Mossoró a dificuldade para reunir jovens é mais difícil que aqui (Lidiane 

Samara).
208

 

Ações como as do PegoBeco e outros são muito subjetivas, mas a gente não se 

ilude que vamos conseguir promover a ruptura então com os jovens as 

periferias (Ângelo Patrício).
209

 

        Com aparecimento na cena alternativa mossoroense bem anterior ao “Coletivo 

BecoPego”, o projeto cultural  “Barulho no Beco” é um Coletivo que tem sua trajetória 

pontuada por sua aproximação inicial junto a um segmento específico de jovens afeitos às 

práticas anarquistas e fãs de rock. Desde sua formação inicial, como “Coletivo Navalha”, seus 

componentes se reuniam no Beco das Frutas (foto 143), um antigo reduto da boemia 

mossoroense, no Centro local. Posteriormente, esse Coletivo foi rebatizado como “Barulho no 

Beco”, “fazendo clara alusão ao som frenético que era produzido pelas bandas que 

transitavam ali e obviamente ao espaço emblemático em que era realizado”.
210
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 Idem. 
207

 Idem.  
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 Idem.  
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 <http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/63390-projeto-cultural-barulho-no-beco-promove-musica-

arte-e-cultura-alternativa.>.  Acesso em: 20.04.2014. 

http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/63390-projeto-cultural-barulho-no-beco-promove-musica-arte-e-cultura-alternativa
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/63390-projeto-cultural-barulho-no-beco-promove-musica-arte-e-cultura-alternativa
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Foto 143: Beco das Frutas: espaço da cena underground mossoroense 

 
Crédito:<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383509485025751.83585.383479331695433&typ

e=3. Acesso em: 02.09.2014. 
 

        Além do Beco da Frutas, o Coletivo “Barulho no Beco” realiza também, com maior 

frequência, as suas intervenções políticas e artísticas no Skate Parque (foto 144) e, em algumas 

ocasiões, no Corredor Cultural. De formação política na linha do anarquismo e adeptos do punk 

rock, apresentam um discurso engajado, plural e incomum, como eles mesmo assim se 

definem. 

Desacredito na arte inofensiva e na imparcialidade de qualquer expressão .  

A gente nunca tocou por dinheiro, a gente toca pelo prazer de estar junto. 

Qualquer outro valor ideológico agregado sobrevive em uma outra atmosfera 
(Pedro Medeiros)

211 
  

          O grupo que faz o “Barulho no Beco” mantém articulação com bandas nacionais e 

estrangeiras,  as quais, ocasionalmente, apresentam-se nos espaços da cena alternativa de 

Mossoró. Também costumam fazer apresentações durante o período junino como opção 

alternativa à agenda oficial do MCJ,  ao qual se referem com ironia e um certo desdém 

(figura10). 

 

 

 

 

                                                           
211 http://hard-day-prod.blogspot.com.br/2012/01/entrevista-pedro-henrique-catarro.html, em 19.01.2012. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383509485025751.83585.383479331695433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.383509485025751.83585.383479331695433&type=3
http://hard-day-prod.blogspot.com.br/2012/01/entrevista-pedro-henrique-catarro.html
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Figura 10: “Barulho no Beco”: opção alternativa ao MCJ 

 
Crédito: <https://www.facebook.com/Barulhonobeco> 

Acesso em: 28.06.2013. 

 
 

Foto 144: Barulho no Beco no Skate Parque: delírio 

 
Crédito: < https://www.facebook.com/Barulhonobeco/photos_stream> 

Acesso em: 20.03.2013. 

 

A participação de grupos de jovens em projetos como  “PegoBeco” e “Barulho no 

Beco”, em cidades como Mossoró e em outros centros nos quais  acontece a cena cultural 

alternativa, instiga-nos a refletir sobre a questão do direito à cultura e  quanto à qualidade de 

ocupação dos espaços públicos, como assim indica Abramo (2013, p. 24): 

 

Por mais que haja diferenças socioeconômicas e étnicas entre esses jovens que 

estão promovendo e consumindo cultura, eles levantam a reflexão não  

somente sobre o estar, mas também quanto a qualidade de ocupação dos 

espaços públicos. São questões desde qualidade do transporte público, ação 

policial até um aprofundamento da segregação social que existe. Embora haja 

uma tendência de privatização dos espaços, o direito à cultura tem vindo 

muito associado ao direito à cidade. A Pergunta é: em que lugares você pode 

fazer cultura?  

https://www.facebook.com/Barulhonobeco
https://www.facebook.com/Barulhonobeco/photos_stream
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Na pesquisa de campo realizada, perguntou-se aos jovens se eles já haviam assistido às 

intervenções dos coletivos de produção cultural alternativa em Mossoró, a exemplo do 

“PegoBeco” e “Barulho no Beco”. A maioria nunca participou de nenhuma das intervenções 

realizadas pelos citados coletivos (76%), fato que comprova a ausência propositada ou o 

desconhecimento de alguns jovens quanto à existência de grupos na cidade que proponham 

outros caminhos para os direcionamentos da cultura e do lazer local. 

 

Gráfico 5:  Você já assistiu as apresentações de projetos culturais alternativos 
em Mossoró, a exemplo dos Projetos PegoBeco e Barulho no Beco, entre 
outros? 

 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor, em dez./2014. 

 Os dados do gráfico acima talvez indique que alguns setores da juventude local não 

estão, de fato, interessados em propostas culturais alternativas, uma vez que demonstram 

satisfação com relação aos espaços e eventos culturais e de lazer em Mossoró (50%, conforme 

gráfico abaixo). Contudo, é também significativo o percentual dos que ressaltaram estar pouco 

satifestos (42%),  dado que os aproxima dos que, de fato, estão insatifeitos com essa realidade . 

 

 

6% 
14% 

4% 

76% 

Sim, frequentemente

Sim, mas só algumas
vezes

Apenas uma vez

Nunca
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Gráfico 6: Qual seu nível de satisfação com os espaços e eventos culturais e de 
lazer em Mossoró? 

 

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor, em dez/2014. 

Quase sempre, a depender dos apoios e recursos ao longo do ano, ocorre a realização de 

alguns festivais da cena alternativa musical mossoroense. Entre os principais eventos desse 

gênero, destacam-se, mais pela regularidade de suas edições e pela repercussão da atividade 

junto aos jovens da cidade, os “Festival DoSol”, o “Festival Valhalla”, o “festival Quintura”,  e 

o “Rock Grande do Norte”. 

 Alguns eventos costumam ser criados com a pretensão de se tornarem permanentes e 

passarem a compor a agenda alternativa local de forma mais efetiva. No entanto, são inúmeras 

as dificuldades para que os mesmos ocupem um espaço mais duradouro no cenário dos eventos 

da cultura alternativa mossoronse. A partir da iniciativa dos que fazem o “Coletivo PegoBeco”, 

foi criado o Primeiro Festival de Música Potiguar, o qual ocorreu em fevereiro de 2104. Os 

objetivos e as expectativas para sua realização refletem a situação do quadro do cenário musical 

na cidade, que seria assim retratado: 

 

Precisamos garantir o espaço do nosso artista, garantir que sua produção seja 

valorizada, e nada melhor que um Festival para dar o espaço ao pessoal. 

Convidamos seis atrações para o Festival, fazendo a linha Natal/Mossoró... 

buscamos trazer grupos que estão em evidência na cena alternativa do Estado. 

Lidamos com uma realidade que envolve uma produção midiática da música 

(Os "Ões Forró"), pouco comprometida com a cultura de fato da região, apesar 

de carregar o forró por onde vai, e mais comprometida em mobilizar massas 

gigantescas a fim obtenção de lucros exorbitantes. E o que rompe com isso, 

4% 

50% 

42% 

4% 

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito
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posso chamar de alternativo. É desse cenário que prefiro falar. Aqui, em 

Mossoró, vejo cada vez mais parcelas da juventude se afastando do forró, 

procurando opções. Nesse caso, a cena de Mossoró mostra altos e baixos, 

desde sempre.
212

 

 

Um Festival como esse é importante para suprir a necessidade que a cultura 

potiguar tem de espaços para mostrar a sua atuação. É com grande alegria que 

a cidade recebe um evento desse tipo, pois ele oferece alternativas e 

possibilidades, além de criar expectativas para a juventude que quer ter acesso 

a produções artísticas locais.
213

 

 

 
 

 

 Em resumo, o cenário da música alternativa em Mossoró reune artistas e grupos 

musicais que surgem em meio a várias dificuldades, entre as quais se destacam a falta de apoio 

por parte do mercado e do poder público e a ausência de mais espaços para as apresentações. 

Os ideais de alguns desses jovens que iluminam a cena da cultura alternativa local seria assim 

resumido: "Sonhamos o tempo todo em fazer uma revolução cultural na cidade, usar a música 

para atingir pessoas que em geral não se sentiriam atraídas por plenárias ou atos públicos. 

Usamos a arte para transmitir aquilo que vivemos”.
214 

 Um outro grupo de jovens da cidade encontrou na poesia a forma de expressar suas 

inquietações e sentimentos. A partir de uma outra denominação anterior e definindo-se como 

“poético-revolucionário, que visa trabalhar a arte popular/marginal em suas mais diversas 

formas de expressão”, surgiu o coletivo “Poesia Vagabunda”, o qual deixaria as páginas de 

blogs onde até então sua poesia  estava confinada, para então levá-la às ruas de Mossoró, 

principalmente através da realização de saraus em espaços como o Memorial da Resistência 

(foto 145):, entre outros.  Sua proposta seria assim definida: 

Como o próprio nome indica iremos trabalhar com literatura marginal, 

subversiva, revolucionária e libertária, em suas mais diversas formas de 

manifestações: sarau, zines, jornais literários, fabricação de stencil, pinturas 
em muros, intervenções urbanas, etc.

215
 

                                                           
212

 Ângelo Patrício, organizador do evento. “festival de música”. Gazeta do Oeste. 24.01.2014. 

 
213

 Max Medeiros, organizador do evento. “Mossoró sedia o primeiro Festival deMúsica Potiguar”. O 

Mossoroense. 26.01.2014. 
214 Bob Aquino, integrante da banda A Cruviana. <http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/62712-

banda-mossoroense-reune-pop-rock-sons-regionais-e-discurso-politizado>. Acesso em: 30.03.2014. 

 
215 Luiz Luz, membro do Coletivo “poesia Vagabunda”. < 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts>. Acesso em: 10.05.2014. 

 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/62712-banda-mossoroense-reune-pop-rock-sons-regionais-e-discurso-politizado
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/62712-banda-mossoroense-reune-pop-rock-sons-regionais-e-discurso-politizado
https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
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Produzir é necessário, vamos usar esse espaço para realizar nossas 

intervenções. O varal de poesia é umas das formas de democratizar isso, de 

permitir que as pessoas exponham o que produzem, e que outros possam ver, 

afinal mostrar os textos é uma das grandes dificuldades de jovens escritores.
216

  

Figura 11-  Divulgação de convite para sarau de poesia 

 
Crédito: <https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts>. 

Acesso em 05.08.2014. 

 
Foto 145: Jovens no sarau de poesias no Memorial da Resistência 

 
Crédito:<https://www.facebook.com/PoesiaVagabunda/photos_stream>.  
Acesso em: 12.08.2014. 

 Ao longo do ano, alguns projetos na área musical são desenvolvidos na cidade, a 

exemplo do Ecoarte e o Movimento Arte e Violão; este último, com suas aulas nas escadarias 

do Teatro Municipal (foto 146). São cursos que ocorrem através do trabalho voluntário dos 

mestres, que, com seus ensinamentos, tentam despertar vocações e descobrir talentos entre as 

dezenas de jovens participantes de tais projetos. Porém, o mais relevante de tudo é que são 

                                                           
216

 Beatriz Fernandes, participante do “Coletivo Poesia Vagabunda”. “A arte engajada e de protesto do Movimento 

Poesia Vagabunda vai às ruas de Mossoró”. O Mossoroense. 25.05.2014. 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/?fref=ts
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aulas de cidadania cultural nas quais os aprendizes  podem perceber na arte lições para toda a 

vida. 

 

Foto 146: jovens alunos do curso de violão na escadaria do Teatro Municipal 

 
Crédito: < http://gazetadooeste.com.br/iniciativa-ja-reune-mais-de-100-jovens-durante-aulas-e-apresentacoes/>.  

Acesso em: 08.06.2014. 

 

           O mais recente projeto a ser desenvolvido em Mossoró por sua juventude inquieta e 

sonhadora encontra-se em vias de construção no momento atual. A busca por um espaço 

destinado à cultura popular e alternativa, gerido pelos próprios artistas, estava já, há algum 

tempo, no horizonte dos que fazem o movimento desencadeado no Beco dos Artistas. Assim, 

com vistas a „um lugar para organizar, operacionalizar e executar ações‟, surge como uma 

ONG o Centro Urbano de Intervenções Artísticas (CUIA), com sede na Concha Acústica da 

Praça Dom João Costa, no bairro Santo Antônio, o mais populoso da cidade e o que apresenta 

índices  elevados de criminalidade.  

         O CUIA passa a ocupar um espaço que havia sido cenário para diversos eventos culturais 

desde fins dos anos 1980, mas se encontrava abandonado pela Prefeitura há pelo menos uma 

década, servindo, durante esse tempo, apenas para a prática de delitos e como ponto para 

consumo de drogas. A revitalização da Concha Acústica da Praça Dom João Costa ocorreu em 

forma de um mutirão  feito pelos jovens, os quais se apropriaram daquele espaço para dar mais 

movimento à cultura alternativa a partir de uma necessária descentralização das atividades 

culturais e do propósito de estreitar laços com segmentos que estão à margem das políticas 

engendradas pelos setores e agentes da cultura dominante local. Conforme seus idealizadores, 

http://gazetadooeste.com.br/iniciativa-ja-reune-mais-de-100-jovens-durante-aulas-e-apresentacoes/
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as razões para a escolha do espaço, o público-alvo e a finalidade do CUIA seriam assim 

expostas: 

Escolhemos aquele espaço para sair um pouco do centro cultural de 

Mossoró e levar cultura também para a periferia. É uma praça grande, com 

estrutura de uma concha acústica, mas estava abandonada. Com apoio da 

população, nós limpamos, pintamos, fizemos uma pequena reforma. Levamos 

uns 15 dias para organizar tudo.
217

  

Nosso público-alvo é a juventude, mas a ideia é que o local seja um ponto de 

reunião de boas ideias, para que possamos compartilhá-las para outros bairros 

da cidade, “empoderando” a população e mostrando o que ela pode fazer por 

Mossoró.
218

 

É mudar a vida das pessoas. Jovens, principalmente. As condições sociais que 

a juventude das periferias estão mais expostas diariamente são situações 

diversas que atentam contra seu bem-estar em sociedade. […]. Partindo 

dessa visão, e do entendimento de que através da cultura, esporte, 

educação popular e respeito à diversidade podemos construir um novo 

modo de viver a vida em sociedade. Nossa ideia é que através da iniciação 

musical, pelo Pau e Lata e aulas de violão, iniciação ao Teatro de Rua, xadrez, 

Le Parkour, futsal, formações políticas críticas, festivais de música e as mais 

diversas artes possamos estar atraindo os jovens a participarem com mais 

afinco de uma realidade contrastante com a que está designada para eles 

socialmente. (grifo nosso)
219

   

Ao promover o resgate de um local que se configurava como uma lembrança 

interessante nas paredes da memória daqueles que usufruíram desse espaço como locus das 

incipientes manifestações de uma proposta cultural alternativa na cidade, o CUIA chama a 

atenção de todos para a necessidade da promoção de atividades e eventos mais permanentes 

voltados para a juventude de regiões da cidade mais afastadas do seu núcelo central e, por isso 

mesmo, historicamente desassistidas, especialmente em termos de cultura e lazer. Tal proposta 

é também uma forma de envolver os jovens e contribuir na sua inserção social e no 

desenvolvimento de uma noção de  cidadania capaz de lhes permitir o conhecimento de um 

novo modo de ver e viver a cidade. 

 

                                                           

217 Max Medeiros, militante da CUIA. <http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/militantes-da-cultura-

transformam-praca-abandonada-em-centro-cultural/76963 >. Acesso em: 07.08.2014. 

218  Bob Aquino, militante da CUIA. < http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/66696-esforco-de-

universitarios-e-artistas-da-vida-a-novo-espaco-cultural-na-cidade>. Acesso em: 19.07.2014. 
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 Ângelo Patrício, militante do CUIA. “Cena alternativa”. Gazeta do Oeste. 20.07.2014. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/militantes-da-cultura-transformam-praca-abandonada-em-centro-cultural/76963
http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/militantes-da-cultura-transformam-praca-abandonada-em-centro-cultural/76963
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/66696-esforco-de-universitarios-e-artistas-da-vida-a-novo-espaco-cultural-na-cidade
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/66696-esforco-de-universitarios-e-artistas-da-vida-a-novo-espaco-cultural-na-cidade
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Foto 147: Juventude do CUIA : vanguarda? 

 
Crédito: <http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/66696> Acesso em: 27.07.2014. 

 

 

A Abertura do CUIA deu-se por meio de uma programação elaborada como uma 

tertúlia, na qual constava uma série de atividades, como grafitagem, oficinas e apresentações 

teatrais e de grupos musicais, entre outras. Em sua página na rede social, o CUIA expressou 

suas expectativas para o novo momento que a cultura e a juventude local podem vivenciar: 

A cidade é um espaço de coletividade, e muitas vezes nós esquecemos que 

além de carros, motores, fumaça e construções, existem pessoas que habitam 

ela. A importância da juventude ocupar os espaços da cidade está 

diretamente ligada a necessidade que temos de criar um ambiente que 

atenda as perspectivas da produção cultural dos jovens mossoroenses. 

Nesse contexto, nos próximos momentos de nossa ocupação permanente da 

CUIA, ensaios de grupos de teatro, capoeira, dança, música, cinema popular e 

um festival já estão no gatilho para serem executados. Mossoró historicamente 

conhecida por sua luta pela liberdade, abriga também um forte sentimento 

por parte dos jovens, de não serem apenas espectadores da vida cotidiana, 

mas sim de serem atores, poetas, diretores, músicos, serem o que 

quiserem. A Arte é uma expressão da alma e a CUIA, será o grande templo da 

juventude mossoroense. (grifo nosso)
220

 

 

Contudo, algum tempo após a programação de abertura do CUIA, ainda restam as 

incertezas quanto à execução dos projetos a serem implementados em meio às dificuldades que 

costumam surgir como forças a obstaculizar a realização dos desejos em sua precípua 

necessidade de  concretude,  como assim explicam seus idealizadores: 

 

                                                           
220

<https://www.facebook.com/cuiamossoro/info> Acesso em: 02.08.2014. 

https://www.facebook.com/cuiamossoro/info
http://omossoroense.uol.com.br/images/A-Images/2014/Julho/27072014/esforco-de-estudantez.jpg
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Como ONG, a gente precisa ter toda a questão cadastral. Fizemos dois 

eventos...a gente fez para levantar fundos. Não tem nenhum projeto ainda em 

prática...a gente tem muito trabalho por fazer (Ângelo Patrício).
221

 

O CUIA é um embrião...a gente fez só uma „maquiagem‟. Sem luz e água pra 

gente ter uma programação contínua e permanente ainda falta muita coisa 

como resolver a questão burocrática, como o cnpj (Mykaell Bandeira).
222

 

 

 Em tempos mais recentes, O “PegoBeco” e, de certa maneira, ainda que de forma 

incipiente, o CUIA, foram dois espaços que marcaram a cena cultural alternativa mossoroense; 

o primeiro, pelas atividades consolidadas, e o segundo, mais pelas perspectivas que se 

descortinam, como assim define um de seus idealizadores: 

Em 2015 teremos uma Cuia muito mais ativa, até porque ela está passando por 

um processo de formalização, o que lhe dará mais autonomia e organização. 

Quanto ao Beco, percebemos que já se tornou um espaço onde a juventude da 

cidade vai mostrar a sua cara. Outros coletivos se empoderaram do local e por 

várias vezes fizeram a sua arte. Em 2015 sei que isso vai ser muito maior, e é 

essa nossa expectativa (Ângelo Patrício).
223

 

 Através de iniciativas como a criação do CUIA e outras ações culturais desenvolvidas 

em tempos mais recentes, constatamos como alguns segmentos da juventude mossoroense 

articulam e definem propostas de intervenções artísticas e culturais como alternativas à política 

cultural local, com patente inserção nas redes sociais, como se pode observar pelas imagens 

retiradas do Facebook e de outras plataformas digitais ou aplicativos.
224

Agindo assim, esses 

jovens querem dizer que não são espectadores da vida cotidiana, mas agentes de seu próprio 

destino, mostrando-se, pois, como seres capazes de contribuir na construção dos enredos de 

uma cidade real – e não de um país imaginário da política do pão e circo -, onde de fato possam 

ser sujeitos e cidadãos a viver plenamente sua juventude como decorrência de um diálogo ativo 

e permanente com seu tempo. 

 

 

                                                           
221

 Entrevista ao autor em 21.01.2015. 
222

 Idem. 

223 http://omossoroense.uol.com.br/index.php/86-universo/62159-o-novo-ano-chega-cheio-de-novas-expectativas-

para-artistas-mossoroenses em 04.01.2015 
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 O tema da cultura digital, redes sociais e seu papel para a juventude mossoroense merece decerto atenção, 

entretando não se insere no escopo da presente investigação. 

http://omossoroense.uol.com.br/index.php/86-universo/62159-o-novo-ano-chega-cheio-de-novas-expectativas-para-artistas-mossoroenses
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/86-universo/62159-o-novo-ano-chega-cheio-de-novas-expectativas-para-artistas-mossoroenses
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No urbano em projeção em cidades de porte médio, como Mossoró, cuja dinâmica tem 

forte influência a partir da ampliação das esferas do consumo e da informação, percebe-se o 

desenvolvimento crescente de uma vida de relações, com nítidos reflexos no pensamento e 

comportamento da maior parte dos seus moradores, especialmente de seus segmentos juvenis. 

Na relação dos jovens com Mossoró, o urbano aparece como o “lugar” concreto, 

específico, palco das experiências vividas por eles. E foi por meio  do conhecimento desse 

“lugar” que buscamos, no nosso trabalho, a compreensão sobre o significado que as múltiplas 

faces de Mossoró têm para seus agrupamentos juvenis na atualidade. 

 A relação que as pessoas estabelecem com o lugar,  a partir de suas trajetórias de vida 

no interior dele, e as conexões que realizam entre ele e o resto do mundo fazem com que os 

lugares tenham múltiplas identidades. Nesse estudo, Mossoró foi concebida como cidade de 

múltiplas faces ou identidades, principalmente,  a partir das conexões desencadeadas pela 

relação dos seus moradores com outros espaços no contexto da modernidade contemporânea. 

Nesse sentido, pudemos ver os diversos rótulos criados para sua identificação, como “terra da 

liberdade”, “terra da resistência”, ou outros dessa natureza, extraídos de um passado com 

leituras que dão margem para determinados propósitos específicos, como a inserção da cidade 

no roteiro turístico cultural, no plano econômico e para a difusão da sua suposta condição de 

pioneirismos históricos, propósitos esses que interessam a alguns de seus agentes para 

promoção de seus fins político-eleitorais. 

O estudo sobre o espaço urbano de Mossoró, na perspectiva da „modernidade‟, ocorreu 

em razão de entendermos que os vetores que se inscrevem como elementos impulsionadores da 

dinamicidade de suas transformações espaciais aí convivem ou coabitam com outros elementos 

supostamente reveladores do „atraso‟, da inércia espacial, os quais resistem e insistem em suas 

permanências no espaço local, num jogo dialético sem fim, o que acaba por configurar um 

espaço incompleto e desigual.   

A par das transformações espaciais contemporâneas em Mossoró e dos agentes 

responsáveis pelas iniciativas e ações que resultam nessa cidade metamorfoseada em sua 

multiplicidade de faces, pudemos perceber o resultado de um processo modernizador em 

atuação há tempos no espaço urbano em escala mundial/nacional, daí podermos dizer que as 
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referidas transformações são as faces de uma mesma moeda, com seus acertos e equívocos, 

com as satisfações momentâneas e as angústias constantes, com os deslumbramentos e as 

frustrações que emergem como fruto desses cenários reveladores dos prazeres e das 

inquietações que guiam nossas trajetórias nesses espaços mutantes. 

Foi esse quadro, ainda em configuração,  no qual o conflito se instala com a inserção do 

moderno no espaço local,  que nos motivou a tentar compreender a relação entre a cidade de 

Mossoró, em processo de modernização, e a(s) sua(s) juventude(s), produtora(s) de 

significações a partir da realidade que a(s) envolve. 

           Aqueles que, encantados pelas transformações espaciais, apenas promovem uma leitura 

dogmática do espaço urbano de Mossoró, na contemporaneidade, talvez não possam 

compreender, ainda, essa relação entre espaço e  modernidade  e, principalmente, o papel que 

cabe aos jovens como fator de mudança dessa realidade. 

            Da mesma forma que em outros centros do território nacional, que passam por rápidas 

transformações em seus cenários urbanos, com fortes interferências na vida das pessoas, pode-

se afirmar que os segmentos juvenis de Mossoró acompanham a tendência para a construção da 

pluralidade das identidades suscitadas pela nova relação espaço-tempo. A questão a se refletir é 

como essa pluralidade identitária vai influenciar na relação dos jovens com esses espaços em 

constante tranformação. 

        Seria possível imaginar que parte dos jovens das camadas sociais mais elevadas da cidade 

constroem suas identidades em situação de contemplação e até de celebração ad infinitum em 

torno dos prazeres e fruições que o moderno da cidade pode lhes oferecer.  Para este segmento 

não haveria espaço para questionamentos mais significativos da forma como o moderno se 

projeta no espaço local, haja vista sua imersão num mundo mais aberto e repleto de 

possibilidades atraentes para transformar a vida. Esses segmentos tendem apenas a reproduzir 

comportamentos e modelos coerentes com a ordem social vigente. 

         No entanto, pode-se ter uma parte do segmento dos jovens que vai apresentar um 

comportamento ou uma prática em constante mudança em relação aos objetos modernos que os 

cercam. Assim, em espaços como Mossoró, é possível crer que a adesão inicial à modernidade 

já passou a dar lugar a questionamentos por parte de alguns segmentos,  contornando, assim, a 

euforia, indiferença ou apatia de outros. Talvez o surgimento de alguns movimentos de jovens 

na cidade já sinalize na direção de uma mudança de postura a respeito do novo/moderno na 
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cidade, principalmente nas áreas da cultura e do lazer. Isso, certamente, tanto influencia na 

construção identitária como pode ser já decorrência de uma nova visão da realidade a partir de 

novos valores assimilados, que resultam no aumento de uma visão crítica por parte desses 

jovens. Seriam esses os segmentos dispostos a adentrar nos limites da ruptura com os modelos 

e valores dominantes. 

           Em relação às mudanças da sociabilidade juvenil num mundo urbano em transformação, 

cabe ressaltar que há no contexto juvenil de Mossoró sociabilidades sem alterações mais 

significativas e outras que passaram por alterações substanciais com a modernização do espaço 

local, a depender fundamentamente de como se dá a reprodução das relações sociais desses 

jovens e do quanto os vetores do moderno influenciam  nessa questão. Para alguns jovens, essa 

nova sociabilidade é marcada fundamentalmente pelos limites das festas e do lazer mediados 

pelo consumo, havendo, assim, uma maior identificação com o espaço transformado a partir 

das formas de sociabilidade e das territorialidades que emergem nesse novo contexto; para 

outros, ocorre a formação de uma sociabilidade e territorialidade gestadas a partir da 

identificação com os questionamentos de alguns conteúdos e propósitos das transformações em 

curso. 

           Alguns segmentos da juventude local aderem aos conteúdos da cultura de massa e do 

lazer contidos nas propostas que a eles chegam através das expressões culturais apropriadas 

pela indústria cultural e dos eventos que surgem sob os signos da esfera do consumo e de uma 

política cultural posta com o objetivo de resguardar interesses específicos de grupos. Contudo, 

há outros setores da juventude da cidade que, a partir de uma  compreensão da cultura e do 

lazer como dimensões relevantes para a autonomia e formação de valores, articulam propostas 

e intervenções culturais que visam, sobretudo, ao direito à cultura e ao lazer como extensão do 

direito à cidade. 

A renovação do espaço urbano faz com que as cidades cada vez mais sejam tomadas 

pelos negócios e atividades que envolvem e reforçam as práticas de consumo, afetando também 

as formas como as pessoas se relacionam. É nesse sentido que a sociabilidade parece tomar 

novos rumos, na atualidade, seja baseada no medo e no individualismo, para alguns, ou na 

formação de grupos com objetivos bem definidos ou não, para outros. Em todo caso, os espaços 

da cidade moderna assumem papel relevante quanto a (re)definição desse quadro, 

especialmente aqueles direcionados para as atividades de lazer e diversão, que se configuram 

como um espelho a refletir e também definir o modo de sociabilidade dos jovens.  
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               A exemplo de outros centros, que passam atualmente por transformações em seus 

cenários urbanos e nos quais a sociabilidade de sua juventude de maior poder aquisitivo cada 

vez mais ocorre em ambientes privados, vigiados e controlados, também a sociabilidade dos 

jovens de classes mais elevadas, em Mossoró,  dá-se em ambientes fechados ou pouco 

acessiveis aos demais jovens de outras camadas sociais, como o shopping center, o Corredor 

Cultural da Avenida Rio Branco, com seus espaços de cultura, de lazer e gastronomia, as boites 

e danceterias, os barzinhos badalados, etc, configurando uma sociabilidade entre iguais, 

baseada em práticas e relações de consumo e realizada em espaços do e para o consumo. 

              Aos jovens da cidade caberia uma inserção condicionada às possibilidades postas pelas 

transformações operadas em função da capacidade de adesão imposta pelas necessidades do 

mercado. Porém, tal realidade encontra respostas distintas entre os segmentos juvenis locais, 

pois, para uns, as transformações podem possibilitar o acesso à fruição e valorização do 

novo/moderno em suas vidas, ao passo que para outros seria um campo de experiências com 

oportunidade de construção de um cotidiano com mudanças mais significativas, no qual se 

busca  autonomia para a vivência da juventude em sua plenitude. É nesse sentido que as 

práticas espaciais cotidianas encontram sua (re)definição. 

 Conforme o conceito proposto por Sack (1986), em Mossoró, encontra-se em projeção 

um exemplo bem característico de uma territorialidade construída por uma parte do segmento 

juvenil dessa cidade como alternativa à cultura dominante local: o projeto denominado 

“pegoBeco”, com intervenções de cunho cultural e político no Beco dos Artistas, centro de 

Mossoró. Trata-se de um espaço de fruição cultural e de prática política que surgiu em função 

das mobilizações de alguns jovens reunidos em torno do Coletivo “Pegobeco”, após as 

expressivas mobilizações de rua promovidas pelo Movimento “Pau de Arara”, em meados de 

2013, evoluindo até o presente, ao apresentar-se como um espaço alternativo com poder de 

mobilizar jovens mesmo durante a realização da programação do  Mossoró Cidade Junina. 

Talvez em função da diversidade de jovens que se apropriam e fazem uso desse 

território, o “Beco dos Artistas” seja um exemplo interessante de local a abrigar múltiplas 

territorialidades em Mossoró, na atualidade, principamente pela produção de ideias, 

informações e formação de valores junto aos jovens. Tal local, dada a perspectiva de 

democratização do acesso à cultura e ao direito de expressar os diferentes modos de “ser 

jovem”, coloca-se em contraposição à hegemonia cultural e às imposições dos valores 

associados ao conservadorismo vigente. 
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           Em Mossoró,  as iniciativas dos jovens dos movimentos que se contrapõem à cultura e à 

política dominante, colocam uma questão crucial em discussão, que é a ocupação do espaço da 

cidade sem a divisão do que seria espaço público e espaço privado. Esse modo de ocupação do 

espaço favorece a emergência de formas de sociabilidades mais democráticas para esses 

segmentos. Os movimentos de jovens desencadeados recentemente na cidade parece ser um 

bom exemplo de que as coisas podem efetivamente mudar para aqueles que fazem opção pela 

ocupação das ruas e lutam pelo uso do espaço público como oportunidade para o exercício da 

livre expressão, com possibilidade de encontro com pessoas e onde pode acontecer o 

imprevisto.  

            Conforme vimos nos capítulos anteriores, espaços de fruição cultural independentes, 

como, por exemplo, os saraus de poesias do Movimento Poesia Vagabunda, as apresentações 

de artistas e grupos musicais, através de projetos como “PegoBeco” e “Barulho no Beco”, e o 

Movimento “Pau de Arara”,  em Mossoró, parecem apontar para o fato de que os jovens 

participantes desses movimentos querem expressar que suas ações culturais e políticas só têm 

força e sentido quando acontecem no espaço público. Tais iniciativas também sinalizam que os 

jovens querem as ruas de volta, como espaços por excelência da sociabilidade, do lazer e da 

convivência. 

           Através dos relatos e impressões dos jovens idealizadores de iniciativas no campo 

alternativo da cultura local, compreende-se que o segmento dos jovens que aderiu à proposta do 

“Coletivo PegoBeco” demonstrava estar há tempos à espera do surgimento de um movimento 

cultural que lhes proporcionassem um espaço alternativo aos espaços de consumo da 

modernidade, os quais se sucediam ao longo do tempo na cidade. A (re)descoberta do espaço 

público como um direito à cidade e a valorização da relação da cultura, de forma mais direta, 

com a política como meio para, através da luta, se chegar a uma sociedade mais justa, constitui 

uma escolha desses jovens, que acreditam na possibilidade de romper as barreiras através da 

construção de espaços que incorporem e valorizem as diversas vertentes da cultura 

mossoroense,  fazendo frente, assim, aos que eles chamam de “oligarquia cultural” da cidade, 

ligada aos poderes constituídos e à “política de eventos” da modernidade triunfante no plano 

local. Para esses jovens, a luta pelo direito à cultura significa, sobretudo, a luta pela ocupação 

de um espaço para a afirmação e expressão de ideias e propostas inovadoras no contexto da 

juventude local.  
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         Apesar do “Beco” ser a novidade que surgiu nos últimos anos em Mossoró, já se comenta 

a respeito da ameaça de um insidioso e indesejável processo de massificação no interior da 

produção cultural alternativa mossoroense, a qual se insinua e parece ganhar força conforme 

algumas das últimas intervenções nesse espaço. È o que relatam alguns jovens, “antigos” 

frequentadores desse mesmo espaço, os quais atribuem isso à inexperiência de alguns 

promotores de eventos no local, à falta de atividades culturais e de debates sobre temas de 

interesse direto da juventude, ao exagero no consumo de bebidas e de drogas ilícitas, que já 

levam ao registro de brigas no local, entre outros. Mesmo assim,  cabe dizer que a explosão dos 

“becos” deu outro ares à cena cultural mossoroense e colocou setores da juventude local no 

espaço público como ativo agente produtor de cultura e com grande potencial de mobilização, 

configurando-se como a vanguarda juvenil local na luta pelas transformações na cultura como 

extensão do direito à cidade. 

            Considerando os resultados da materialidade trazida pelos ventos da modernidade 

seletiva e excludente, a qual condena grande parte de seus jovens aos espetáculos de massa que 

nada trazem para a valorização e transformação da cultura e para a  construção de suas 

identidades e experiência pessoal, quem sabe,  um dia, ao sair do deslumbramento a que foi 

condicionada, Mossoró e seus jovens possam se dirigir aos arautos da sua modernidade 

conservadora e excludente e, então, repetir o que diziam as viuvas carpideiras, em tom de 

lamento e ira, quando  amaldiçoavam Lampião ante a iminência da invasão de seu bando sobre 

a então pacata cidade de outrora: “Ah, maldito seja tu, vigia do nosso presente, carrasco do 

nosso futuro...”.
225

  

Possivelmente, os jovens já estejam, nesse momento, apontando para todos nós essa 

necessidade de adentramos noutra fase de nossa trajetória, mais rica na essencialidade humana 

e repleta de possibilidades para um novo tempo, com a descoberta e valorização de outros 

atributos, comportamentos e atitudes. Por isso mesmo, apesar do complexo e intricado processo 

contemporâneo e em meio às mudanças de comportamentos e valores inerentes à condição 

juvenil, é interessante constatar como as vozes e as ruas de Mossoró ganharam brilho e vida 

nos novos espaços de esperança compartilhados por aqueles que acreditam na transformação da 

realidade e na continuidade de projetos e ações que possam levar os jovens ao convívio e aos 

prazeres de um cotidiano ressignificado e incansável em sua pulsante repetição transformadora 

a ecoar pela cidade: “e aí, galera, quando vai ter Beco”? 

                                                           
225

 Fragmento do texto “Chuva de bala no „País de Mossoró”. 



253 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMO, Helena. Juventude e cultura. HTTP://www.slideshare.net. 2001.  Acesso em 

13.09.2012. 

--------------. Caros Amigos. Ano XVI. Nº 61. Mar./2013.  P. 24-5. 

ADORNO, Theodor. A Indústria cultural. IN: COHN, Gabriel. (Org.). Sociologia. (Coleção 

Grandes pensadores). São Paulo: Ática, 1986. 

ARANTES, Otília. Uma estratégia fatal: a cultura nas novas gestões urbanas. IN: ARANTES, 

Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia.  (Orgs.). A Cidade do pensamento único: 

desmanchando consensos. ed. 2007. Petrópolis: Vozes, 2007. 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro.  6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

----------. A Condição humana. 11. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

ARROYO, Mônica. Dinâmicas territoriais, circulação e cidades médias. IN: SPOSITO, Eliseu 

Savério; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. SOBARZO, Oscar. (Orgs.) Cidades médias: 

produção do espaço urbano e regional. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

BALANDIER, Georges. O dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1999. 

 BAUDELAIRE, Charles. Sobre modernidade. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1996. 

BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

------------. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

------------. Amor líquido. Rio de janeiro: Jorge  Zahar, 2004 

-----------. Capitalismo parasitário e outros temas contemporâneos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2010. 

------------. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

------------. Sobre educação e juventude: conversas com Riccardo Mazzeo. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2013. 

BERDOULAY, Vincent. Espaço e cultura. IN: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar 

da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. (Orgs.) Olhares geográficos: modos de ver e viver o 

espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 

-------------------------------; ENTRIKIN, J. Nicholas. Lugar e sujeito: perspectivas teóricas. IN: 

MARANDOLA JÚNIOR, Eduardo; HOLZER, Werther; OLIVEIRA, Lívia de. (orgs.). Qual o 

espaço do lugar?, geografia, epistemologia, fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2012. 



254 
 

 
 

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2010. 

BENJAMIN, W. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 

1989. 

----------------, W. Rua de mão única. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

BEZERRA, Amélia Cristina Alves. Pelas margens da cidade e no meio da festa: a (re)invenção 

das festas e da identidade no espaço urbano de Mossoró-RN. TESE (doutorado), UFF, 2006. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: uma crítica social do julgamento do gosto. BOURDIEU, 

Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 

2007. 

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.  4. 

ed. São Paulo: Editora da USP, 2011. 

CARLOS, Ana Fani Alessandrini. A Condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. 

----------. A (re)produção do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 1994.  

----------. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. 

CARRANO, Paulo César Rodrigues. Jovens na cidade. IN: Trabalho e sociedade, 2001, ano I, 

N. 1. HTTP://paulocarrano.wordpress.com/ Acesso em 10.01.2013 

------------.Juventudes: as identidades são múltiplas. 2007. 

HTTP://paulocarrano.wordpress.com/ Acesso em 11.01.2012 

------------. Caros Amigos. Ano XVI. Nº 61. Mar./2013. P. 26-7. 

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

CASTRO, Carla Yara Soares de Figueiredo. O Corredor Cultural: espaço da materialização da 

exclusão social em Mossoró-RN. TESE (Doutorado) Programa de Pós-Gradução em Ciências 

Sociais (UFRN), Natal, 2012. 

 

CATANI, Afrânio Mendes; GILIOLI, Renato de Sousa Porto. Culturas juvenis: múltiplos 

olhares. São Paulo: Ed. UNESP, 2008. 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano: 1 - artes de fazer. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. 



255 
 

 
 

------------. A Cultura no plural. 5. Ed. Campinas: Papirus, 1995. 

COMTE-SPONVILLE, André. Uma educação filosófica. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

CORTELLA, Mário Sérgio. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gstão, 

liderança e ética. 19 ed. Petropólis: Vozes, 2012. 

COSGROVE, Denis E. Em direção a uma geografia cultural radical: problemas da teoria. IN: 

Corrêa, Roberto Lobato; Rosendahl, Zeny. (orgs.) Introdução à geografia cultural. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

COUTO, Edna Maria Jucá. Redefinições espaciais do comércio de Mossoró. DISSERTAÇÃO 

(mestrado), Fortaleza, UECE, 2011. 

DAMIANI, Amélia. O lugar e a produção do cotidiano. IN: CARLOS, Ana Fani Alessandri. 

Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 1999. 

DANTAS, Márcio de Lima. Caligrafias do imaginário de Mossoró. In: 

Substantivoplural.com.br/wp-content/uploads/2011/08/caligrafias-do-imaginário-de-

mossoro.pdf.  

DAYREL, Juarez.  O jovem como sujeito social. IN: Revista Brasileira de Educação, n. 24, 

set./dez. 2003. 

------------. Caros Amigos. Ano XVI. Nº61. Mar./2013. P. 28-9. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

EAGLETON, Terry. A idéia de cultura. 2. ed. São Paulo: Ed. UNESP, 2011. 

 ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

FELIPE, José Lacerda Alves. A (re)invenção do lugar: os Rosados e o “País de Mossoró”. 

João Pessoa: Grafset, 2001. 

----------.Organização do espaço urbano de Mossoró. Mossoró: Fundação Guimarães Duque 

(Coleção Mossoroense), 1982. 

FRANCISCO, Antônio. Por motivos de versos. Mossoró: Fundação Guimarães duque (Coleção 

Mossoroense), 2003. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

------------. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 

GOFFMAN, Erving. Comportamento em lugares públicos: notas sobre a organização social 

dos ajuntamentos. Petrópolis: Vozes, 2010.  



256 
 

 
 

GOMES, Paulo César da Costa. Espaços públicos: um modo de ser do espaço, um modo de ser 

no espaço. IN: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto 

Lobato. Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2012. 

----------. A Condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2002. 

----------. Geografia e modernidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

----------. O lugar do olhar: elementos para uma geografia da visibilidade. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2013. 

GROPPO, Luís Antônio. Dialética das juventudes modernas e contemporâneas. IN: Revista de 

educação do COGEIME, ano 13, n. 25, dez./2004. 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003. 

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do „fim dos territórios‟ à 

multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

--------------. Regional-global: dilemas da região e da regionalização na geografia 

contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

--------------. Territórios alternativos. Niterói: EDUFF; São Paulo: Contexto, 2002. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de janeiro: DP&A, 2011. 

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

LEFÉBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991a. 

------------. O direito à cidade. São Paulo: Ed. Moraes, 1991b. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 4 ed. Campinas: Unicamp, 1996. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura.  2. Ed. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A Cultura-mundo: resposta a uma sociedade 

desorientada. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

MAALOUF, Amim. O Mundo em desajuste: quando nossas civilizações se esgotam. Rio de 

Janeiro: Difel, 2011. 

MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio de janeiro: 

Record, 2001. 



257 
 

 
 

---------------. O Tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e sociedade: algumas aproximações. IN: 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. (org.). Lazer e sociedade: múltiplas relações. Campinas: 

Ed. alínea, 2008. 

MARICATO, Hermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias. IN: ARANTES, 

Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia.  (Orgs.). A Cidade do pensamento único: 

desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2007. 

--------------. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 2001. 

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2008. 

-----------. Um sentido global do lugar. IN: ARANTES, Antônio A. (Org.). O Espaço da 

Diferença. Campinas: Papirus, 2000. 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: necrose. V. 2, 3. ed. 2009. 

---------. Cultura de massa no século XX: neurose. V. 1, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2011. 

ORTEGA Y GASSET. A rebelião das massas. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1959. 

ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade: a França no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

PAIS, José Machado. Nas rotas do quotidiano. HTTP://www.ces.vc.pt, 1993, acesso em 

25.09.2012. 

------. Jovens e cidadania. HTTP://www.scielo.oces.mctes.pt. 2005. Acesso em 01.10.2012 

QUEIROZ, Eça de. A cidade e as serras. Porto Alegre: L& PM, 2012. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Sentidos da urbanização: desafios do presente. IN: SPOSITO, 

Eliseu Savério; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. SOBARZO, Oscar. (Orgs.) Cidades 

Médias: produção do espaço urbano e regional. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. A atividade petrolífera e a dinâmica territorial no Rio 

Grande do Norte: uma análise dos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró. 

TESE (doutorado), UFPE, Recife, 2013. 

----------. Expansão urbana de Mossoró (período de 1980 a 2004): geografia dinâmica e 

reestruturação do território. Natal: Edufrn, 2005. 

SÁBATO, Ernesto. Homens e engrenagens: reflexões sobre o dinheiro, a razão e a derrocada 

de nosso tempo. Campinas: Papirus, 1993. 



258 
 

 
 

SACK, Robert David. Human territoriality: its theory and history. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. 

SÁNCHEZ, Fernanda. A (in)sustentabilidade das cidades-vitrine. IN: Acselrad, Henri. (Org.). 

A Duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2009. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 

10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 2. ed. São Paulo: 

Hucitec, 1996. 

-------- ---. A urbanização brasileira. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1994. 

------------. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da 

geografia. 6. ed. São Paulo: Editora da USP, 2008a. 

-----------. O Espaço do cidadão.  7. ed. São Paulo: USP, 2007. 

 -----------. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional. 5.ed. 

São Paulo:Ed. da USP, 2008b.  

------------. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 5. ed.  

São Paulo: Rio de Janeiro: Record, 2001b. 

------------; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 

2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001a. 

SENNETT, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2008. 

--------------. O declínio do homem público. Rio de Janeiro: Record, 2014. 

SERPA, Ângelo. O espaço público na cidade contemporânea. São Paulo: Contexto, 2007. 

--------. Lugar e centralidade em um contexto metropolitano. IN: CARLOS, Ana Fani 

Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. A produção do 

espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. (Orgs.). São Paulo: Contexto, 2012. 

SIMMEL. Georg. A Metrópole e a vida mental. IN: VELHO, Otávio G. (Org.). O Fenômeno 

urbano. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1969. 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Loteamentos fechados em cidades médias paulistas – 

Brasil. IN: SPOSITO, Eliseu Savério; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. SOBARZO, 

Oscar. (Orgs.). Cidades médias: produção do espaço urbano e regional. São Paulo: Expressão 

Popular, 2006. 



259 
 

 
 

------------. A Produção do espaço urbano: escalas, diferenças e desigualdades socioespaciais. 

IN: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria Encarnação 

Beltrão. A Produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. (orgs.). São 

Paulo: Contexto, 2012. 

------------. As Cidades médias e os contextos econômicos e contemporâneos. IN: SPOSITO, 

Maria Encarnação Beltrão. Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. (Org.). Presidente 

Prudente: UNESP, 2001.  

YÁZIGI, Eduardo. A Alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 
 

 
 

ANEXO 1 – MANIFESTO DO MOVIMENTO PAU DE ARARA 

 

 

 



262 
 

 
 

 

 

 

 



263 
 

 
 

 

 

 

 



264 
 

 
 

 

 

 

 



265 
 

 
 

ANEXO 2 - MANIFESTO DA JUVENTUDE MOSSOROENSE 

 
Viemos de vários lugares do Munícipio de Mossoró. Somos jovens. Líderes, participantes e assessores e assessoras 

do Fórum da Juventude de Mossoró. Reunidos na capital do Oeste Potiguar, trouxemos e representamos as 

realidades, questionamentos e sonhos das várias juventudes desta cidade. 

Nós formamos uma onda, nós somos um grupo, uma entidade, um “aglomerado”, um movimento, que se espalha 

pela cidade. Nós somos Jovens. Unidos e Irmanados. Somos jovens negros e negras, somos jovens brancos e 

brancas, somos jovens trabalhadores e trabalhadoras, somos jovens estudantes, somos jovens pais e mães, somos 

jovens gays, travestis e lésbicas, somos jovens rurais, somos jovens urbanas, jovens de todas as regiões, com 

diferentes credos e convicções políticas. E, assim, somos os jovens que sempre lutaram pela Democracia e por um 

Brasil, um Rio Grande do Norte e uma Mossoró com justiça social. 

Queremos dizer ao mundo que não podemos abrir mão de todas as conquistas sociais e do trabalho, construídas ao 

longo da história. Não queremos retrocessos. Queremos avançar na construção de uma Mossoró democrática, com 

autonomia. Queremos uma Mossoró que respeite todas as religiões, mas que não seja controlado por nenhuma 

delas. 

O atual contexto municipal exige a urgente elaboração de políticas sociais setoriais e ações que trabalhem 

diretamente o potencial do jovem e desenvolvam seu conceito de cidadania e participação ativa na sociedade 

mossoroense. 

Hoje somos, mais de 75.000 jovens com idades compreendidas entre 15 e 29 anos, temos quase 1/3 da população 

da cidade, temos peso nas decisões políticas. Se a violência, o desemprego, a falta de qualificação profissional e de 

acesso à educação atingem toda a população, é nos jovens que as estatísticas se tornam mais assustadoras. 

A construção da tão propagada "metrópole do futuro" deve se dar no presente. É impossível que um jovem morto 

aos 16 anos no narcotráfico se torne médico aos 30. Trata-se, portanto, de alterar o presente. É evidente que nada 

disso se tornará possível se Mossoró não crescer sua economia, se não vivermos um desenvolvimento municipal 

sustentável. 

Os jovens são os que mais matam e, ao mesmo tempo, os que mais morrem vitimas do tráfico e do trânsito. Os 

homicídios já são a principal causa de morte dos jovens – a cada duas mortes de jovens entre 15 e 29 anos, uma foi 

por homicídio. Os jovens entre 18 e 29 anos representam dois terços da população carcerária de Mossoró. 

É inadmissível que grande parte da população jovem engrosse as estatísticas da evasão escolar. Como garantir que 

permaneçam em sala de aula? Uma maior eficácia do transporte escolar que trazem os jovens da zona rural é 

necessária. Seu repasse é hoje um dos grandes desafios dos governos estaduais. Entretanto, a legislação não exige 

que também seja garantido o transporte aos alunos do ensino médio. Queremos ou não aumentar a escolaridade 

dos brasileiros? 

Assim sendo, nós, participantes da II Conferência Municipal da Juventude de Mossoró, vimos exigir a reparação 

dos danos históricos sofridos e o pleno exercício dos nossos direitos civis e coletivos, os quais relacionamos 

abaixo: 

1. Criar o Orçamento Participativo Jovem, realizando campanhas nas escolas e nos locais juvenis para 

estimular a participação no Orçamento Participativo da cidade e para construir uma temática juvenil 

elegendo delegados (as) responsáveis pelo acompanhamento das ações governamentais. 

2. Construir o Mapa da Juventude, que vai facilitar a análise de quem são os jovens, onde moram, o que 

fazem e o que pensam sobre Mossoró, para ser usado como ferramenta de planejamento das ações. 

3. Ampliar a rede educacional do município, inclusive na Zona Rural, para que nenhum jovem fique fora da 

escola até a conclusão do ensino fundamental e Médio. 

4. Ampliar o Passe Escolar aos estudantes para que possam ir à escola e aos espaços culturais e de lazer, 

com desconto nas tarifas de ônibus ou em alguns casos até a gratuidade para os carentes que moram longe 

das escolas. 

5. Empenhar esforços para implantar cursos e escolas técnico profissionalizantes em parceria com o Estado 

e a União. 

6. Criar cursos preparatórios pré-vestibulares para estudantes de baixa renda, oriundos de escolas públicas. 
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7. Abrir vagas noturnas nas creches, para possibilitar que mães e pais jovens possam trabalhar e concluir 

seus estudos. 

8. Ampliar espaços de Inclusão Digital (Portais do Saber, telecentros e internet) na cidade e no Campo, 

democratizando para os jovens o acesso à informação. 

9. Ampliar ou criar os espaços destinados à leitura, como as bibliotecas públicas. 

10. Incentivar a participação dos estudantes em colegiados escolares e grêmios estudantis. 

11. Criar o Centro de Referência da Juventude como espaço de referência. O objetivo do Centro é realizar 

atividades esportivas, culturais e educativas, preenchendo o tempo livre dos jovens, a fim de evitar a 

violência e a ociosidade das ruas. 

12. Implantar o Programa Segundo Tempo, em parceria com o Ministério dos Esportes, destinado a 

democratizar o acesso à prática esportiva, a colaborar para a inclusão social, bem-estar físico, promoção 

da saúde e com desenvolvimento intelectual e humano, através de atividades realizadas no turno escolar 

inverso. 

13. Fiscalizar o cumprimento da Lei da Meia-Entrada, que assegura aos estudantes ou jovens da cidade o 

pagamento de metade do valor do ingresso em eventos culturais e esportivos. 

14. Criar a Semana da Cidadania Jovem e o Dia Municipal da Juventude, para valorizar e divulgar os talentos 

jovens de Mossoró, com promoção de eventos e apresentações culturais (música, teatro, dança) nas 

escolas e praças da cidade, junto com a realização de debates sobre temas de interesse da juventude e dos 

jogos juvenis (competições desportivas). 

15. Conferir atenção aos jovens em conflitos com a lei, e principalmente aos que se encontram encarcerados, 

criando programas específicos de ressocialização em parceiras com os governos Estadual e Federal. 

16. Implantar o Programa Atletas da Vida para os menores em conflitos com a lei, estimulando-os a fazer do 

esporte um meio de fuga da criminalidade e das drogas. 

17. Ampliar a Rede de Atendimento à Saúde dos jovens, especialmente as ações de acompanhamento de 

dependentes químicos e de adolescentes grávidas. 

18. Instituir um Programa de Assistência à Jovem Gestante no âmbito do sistema de saúde de Mossoró. 

19. Fortalecer as ações de Educação Sexual junto aos jovens e seus familiares, visando, entre outros, à 

prevenção da DST/AIDS e a discussão da gravidez na adolescência. 

20. Realizar ações educativas sobre os perigos do tabagismo e outras drogas lícitas, como o álcool. 

21. Construir programas de geração de emprego e renda como Jovem Empreendedor e Cooperativas Jovens 

de Trabalho. 

22. Estimular o trabalho comunitário em ONGs, escolas e instituições de assistência, através de bolsas-

trabalho. 

23. Criar um setor municipal para o encaminhamento de jovens aprendizes (14 a 18 anos) para empresas e 

órgãos públicos, assegurando educação com trabalho, geração de renda e experiência. 

24. Fiscalização do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

25. Implantar o Programa Primeira Terra, que facilita o acesso de jovens de comunidades rurais ao crédito 

destinado à compra de terras para agricultura e pecuária. 

Vamos seguir em frente, jovens organizados e organizadas, jovens decididos e decididas a nos manter em 

movimento permanente pela democracia na Mossoró que a juventude quer. Queremos construir novas formas de 

organizar a vida social, com paz, com direitos, queremos uma nova economia, justiça ambiental e redistribuição da 

riqueza produzida. Queremos uma vida sem violência, com liberdade e com autonomia. Queremos partilhar e 

transformar os espaços públicos de poder e decisão. 

Considerando que as proposições acima são apenas uma parte do que temos direito, solicitamos às autoridades 

competentes, sobretudo à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Mossoró, Fafá Rosado, bem como às 

autoridades estaduais e federais, que as garantam na implementação de políticas e na reparação dos processos 

históricos de exclusão, violência e discriminação. 

Mossoró/RN, 10 de setembro de 2011. 
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ANEXO 3 – MANIFESTO DO ARTISTAS DE MOSSORÓ 

Manifesto dos Artistas de Mossoró de 20 de julho de 2012  

Mossoró, 20 de julho de 2012 Queremos, oficialmente, decretar, a partir desta data, 20 de julho de 2012, “estado 

de calamidade pública da cultura mossoroense” e do “Estado do Rio Grande do Norte.” Gritamos para os 

mossoroenses, potiguares e para as demais tribos brasileiras, que a atual situação de nossa cultura é vexatória, 

humilhante, desprezível, cruel e discriminatória. Os fazedores de cultura de Mossoró-RN estão sendo mal tratados 

pelos poderes públicos municipal e estadual. O poder público de Mossoró vem tentando fazer a população 

mossoroense e até mesmo os próprios artistas acreditarem que vivemos numa cidade que respira arte, e que temos 

um movimento cultural apoiado pela Prefeitura. Nós estamos aqui para contestar, protestar e dizer que todo este 

alarde não passa de uma grande MENTIRA. Mossoró hoje possui apenas uma política de eventos. Caracterizada 

pelos grandes espetáculos ao ar livre e pelo total desprezo aos que fazem espetáculos de teatro, de dança, de 

música, publicam livros, dançam quadrilhas juninas, os povos de terreiros, os capoeiristas, os das artes plásticas e 

visuais, que de forma independente realizam seus trabalhos dentro de seus grupos artísticos, e até mesmo os que 

trabalham individualmente. O acesso aos eventos como “Chuva de Bala no País de Mossoró” e “Auto da 

Liberdade” se dão apenas mediante a preferência e gosto pessoais dos que comandam politicamente a cidade. Do 

poder público municipal, queremos re-clamar do Museu Lauro da Escóssia, que mesmo sendo o único da cidade, 

encontra-se fechado desde o ano 2000; da Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte, com seu acervo atrasado e que 

por incrível que pareça ainda usa uma máquina de datilografia com teclas quebradas para registrar seus novos 

filiados; da coleção Mossoroense, que já ostentou o título de maior publicadora de livros do país, e que hoje sofre 

por falta de apoio; da situação das quadrilhas juninas, que foram praticamente exterminadas dos bairros da cidade, 

em função de um evento que atualmente conta apenas com as duas últimas remanescentes; da condição dos 

pequenos artesãos que precisam de espaço adequado para comercialização de seus produtos; da situação de 

coadjuvantes que se encontram os músicos da cidade, que assistem corais, bandas e profissionais de outras praças 

protagonizando os grandes eventos promovidos pelo poder público mossoroense, com pouquíssimo direito de 

participação; da espera das escolas de samba que são enganadas com um pretenso apoio para um carnaval que não 

existe, mas que a mídia patrocinada pelo poder faz acreditar que exista; do descaso com o patrimônio histórico de 

Mossoró, que está sendo destruído sem dó nem piedade, acabando com os últimos resquícios de nossa memória 

arquitetônica; do funcionamento da Escola de Artes, recém-criada, mas que já se caracteriza como espaço 

eleitoreiro, sem condições mínimas para a formação artística nas áreas que contempla; do acesso ao Teatro Dix-

Huit Rosado, que apesar de manter uma programação regular de espetáculos, principalmente de fora, ainda não foi 

devidamente apropriado pelos artistas mossoroenses; das praças, das feiras e de outros logradouros públicos, que 

muitas vezes deixam de receber o trabalho dos artistas, devido à arrogância e total falta de sensibilidade e 

inteligência dos gestores, que enviam aos artistas seus seguranças inibidores de apresentações; do formato atual do 

Prêmio Fomento, que conta apenas com 160 mil reais divididos para todos os segmentos artísticos, e que só 

acontece de acordo com a vontade dos administradores. Da Prefeitura Municipal de Mossoró, EXIGIMOS a 

ampliação e a valorização do Prêmio de Fomento à Cultura; editais para escolha dos diretores de teatro dos autos 

mossoroenses, que atualmente estão sendo escolhidos apenas pelo critério da amizade; exigimos ainda apoio para 

as manifestações artísticas realizadas nos bairros, como forma de descentralizar as ações da Prefeitura, que hoje se 

concentra apenas no chamado Corredor Cultural; exigimos a valorização dos grupos e artistas de Mossoró, e 

respeito aos nossos profissionais; exigimos que a Escola de Artes de Mossoró seja devidamente equipada com 

tablados para dança e sala para teatro e tratamento acústico para as salas de música. Em relação ao Governo do 

Estado que vem, a exemplo do nosso município, também, adotando uma política de grandes eventos, sem 

nenhuma preocupação com os grupos e artistas independentes, tendo praticamente todas as suas ações voltadas 

para o fortalecimento e criação de autos e reduzido os editais para montagem e circulação de espetáculos dos 

grupos. Paralelo a isso, a Secretária Extraordinária de Cultura do Estado, Senhora Isaura Rosado, diz que está 

atendendo a um pedido da classe artística, mas o que lembramos são dos nossos inúmeros pedidos para 

pagamentos dos editais, nos quais dezenas de grupos artísticos foram contemplados, para montagem e circulação, 

no governo passado, mas que não receberam. Do Poder Público Estadual, QUEREMOS o imediato pagamento dos 

prêmios “Lula Medeiros” de Teatro de Rua e “Chico Villa” de Circulação. Queremos a reforma do Teatro Lauro 

Monte Filho, que atualmente encontra-se fechado e interditado pelo Corpo de Bombeiros desde o ano de 2008, e 

http://manifestoartistasmossoro.blogspot.com/2012/07/manifesto-dos-artistas-de-mossoro-de-20.html
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desde então serve de chiqueiro para pombos e morcegos. Coberto pela poeira, vergonha e hipocrisia dos gestores. 

Queremos editais para montagem e circulação de espetáculos de teatro, de dança e de música; para a literatura de 

cordel, para a cantoria de viola, para a publicação de livros, para a programação das casas de cultura, estas sucatas 

abandonadas em diversas cidades do nosso RN; para a produção das artes visuais e do artesanato; para a produção 

de CDs, exposições fotográficas, e demais manifestações de nossa cultura, dos mais variados segmentos. Exigimos 

a volta do Festival Agosto de Teatro, pensado e realizado pelos artistas deste Estado, mas afogado por mais um 

evento, imposto pela extraordinária Isaura Rosado, à revelia dos artistas do Estado e seu público. No plano 

nacional, também queremos pedir a ministra Anna de Holanda que retome o formato democrático e aberto, que 

tanto festejamos no Governo Lula da Silva. QUEREMOS a Funarte, “de Antônio Grassi”, atuante e para todo o 

Brasil. EXIGIMOS DE TODOS OS PODERES, A PARTIR DE AGORA: TRANSPARÊNCIA, 

DEMOCRATIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO. Assim QUEREM E EXIGEM: Arruaça de Teatro, 

Companhia Escarcéu de Teatro, Companhia Mythus, Companhia Xaréu de Teatro, Grupo de Teatro O Pessoal do 

Tarará, Grupo Focart, Coletivo Juízo Torrado Realiza Ações, Pau e Lata, Núcleo de Dança Nilson Torres, Grito 

dos Excluídos, Carlos José, Rogério Dias, Walter Silva.  

http://blogcarlossantos.com.br/artistas-cobram-cultura-em-vez-de-politica-de-eventos/ em 21.07.2012 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO 

1 - NOME: 

     IDADE:  

     ESTADO CIVIL: 

     PROFISSÃO: 

     RENDA FAMILIAR (em SM): 

     BAIRRO: 

2 – Qual sua frequência aos seguintes espaços da cidade de Mossoró: 

 Cinema: (  ) muito (  ) as vezes  (  ) pouco  (  ) não frequento 

 Teatro  : (  ) muito (  ) as vezes (  ) pouco   (  ) não frequento 

 Shopping Center: (  ) muito (   ) as vezes (  ) pouco (  ) não frequento 

 Boates/danceterias: (  ) muito (  ) as vezes (  ) pouco (  ) não frequento 

 Barzinhos: (  ) muito (  ) as vezes) (  ) pouco) (  ) não frequento 

 Praça da Convivência da Av. Rio Branco: (  ) muito (  ) as vezes (  ) pouco (  ) não 

frequento 

 Espaços públicos como praças, parques e outros: (  ) muito (  ) as vezes (  ) pouco (  ) 

não frequento 

3 -  Você assiste as apresentações de espetáculos culturais públicos em Mossoró, a 

exemplo do “Chuva de bala no País de Mossoró” e o “Alto da Liberdade”? 

 (  ) sim, todo ano (  ) sim, algumas vezes (  ) apenas uma vez (  ) nunca assisti 

4 – Você considera que esses espetáculos representam de fato a história, tradição e valores 

da cidade de Mossoró e seu povo? 

 (  ) sim, representam plenamente (  ) talvez (  ) não representam (  ) não sei dizer 

5 – Qual sua frequência a eventos públicos como o MOSSORÓ CIDADE JUNINA 

(MCJ)? 

 (  ) todo ano (  ) só alguns anos (  ) apenas uma vez (  ) nunca 

6 – Qual dos projetos que compõe o Mossoró Cidade Junina (MCJ) você mais gosta? 

 (  ) Pingo da Mei Dia (  ) Shows na Estação das Artes (  ) Cidadela Junina (  ) Festival 

de Quadrilhas (  ) Chuva de bala no „País de Mossoró‟ (  ) Festival do Repente (  ) 

Sorrindo no São João (  )Outro 

7 – Você já assistiu a apresentações de projetos culturais alternativos em Mossoró, a 

exemplo dos Projetos PegoBeco e Barulho no Beco, entre outros? 

 (  ) sim, frequentemente (  ) sim, mas só algumas vezes (  ) apenas uma vez (  ) nunca 

8  - Qual seu nível de satisfação com os espaços e eventos culturais e de lazer em Mossoró? 

 (  ) muito satisfeito (  ) satisfeito (  ) pouco satisfeito (  ) insatisfeito 


