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Resumo 
 

 

As investigações sobre as áreas históricas devem levar em conta a 

perspectiva dos habitantes, pois esses lugares são essenciais para a formação da 

memória e afirmação da identidade dos indivíduos e do grupo. A partir dessa 

premissa, a presente pesquisa objetivou identificar a representação da população de 

Mossoró-RN associada ao patrimônio cultural construído. Para tanto, adotou-se 

como base teórica e metodológica a teoria das representações sociais, que permite 

abordar os aspectos simbólicos e do imaginário relacionados ao espaço urbano. 

Para coleta dos dados, foram aplicadas 40 entrevistas, distribuídas igualmente entre 

grupos de pessoas vinculadas ao bairro Centro: moradores, comerciantes, usuários 

e pessoas-chave. Na análise das informações, foram adotadas abordagens 

qualitativa e quantitativa, em que se investigou a relação do sujeito com os bens 

patrimoniais; a ligação entre representação, apropriação e lugar; as edificações que 

estão mais ligadas ao imaginário da população; e os valores que estruturam as 

representações. O trabalho procura contribuir para o estudo da dimensão subjetiva 

do patrimônio construído, por considerar que uma política de preservação 

patrimonial efetiva não pode ser implementada sem a compreensão da perspectiva 

dos habitantes. 
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representações sociais, patrimônio edificado, preservação patrimonial, apropriação 

do lugar, Mossoró-RN. 
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Abstract 
 

 

The inquiries on the historical areas must consider the perspective of the 

inhabitants, therefore these places are essential for arrange the memory and to 

affirm the identity of the individuals and the group. From this point of view, the 

present research aims identify the representation of the population in Mossoró-RN, 

associated to the built heritage. To develop these subjects, it was adopted as 

theoretical and methodological support the social representations theory, that allows 

approaching the symbolic aspects and the imaginary related to the urban space. 

Forty interviews has been collected to compose the data base, distributed equally 

between groups of entailed people to the Center quarter: inhabitants, store workers, 

users and people in key positions. To analyse these informations, a quali-quantitative 

approach was adopted to make the investigation about the relation between 

individuals and cultural assets; the linking between representation, appropriation and 

place; the constructions that are on population’s imaginary; and the values that forms 

the representations. The research intends to contribute for the study of the subjective 

dimension about the built heritage, for considering that any effective patrimonial 

preservation politics can be implemented without take into account the inhabitants 

perspective.  

 

 

 

Palavras-chave: 
social representations, built heritage, patrimonial preservation, place appropriation, 

Mossoró-RN. 
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Introdução 
 

 

A presente pesquisa analisa o universo simbólico referente às edificações 

de importância histórica e arquitetônica da cidade de Mossoró. O trabalho enfoca o 

sujeito e o grupo social e suas relações com o patrimônio edificado, investigando a 
representação social da população de Mossoró sobre o patrimônio edificado 
nos dias atuais. Para isso, busca identificar a ligação do sujeito com os bens 

patrimoniais, a conexão entre representação, apropriação e lugar; as edificações 

que estão mais ligadas ao imaginário da população; e os valores que estruturam os 

símbolos ou imagens. 

Os estudos sobre cidades geralmente privilegiam aspectos objetivos 

relacionados ao espaço, como o território, a língua e a economia. Os critérios 

subjetivos, baseados na compreensão de que as cidades são construções humanas, 

onde o indivíduo desempenha um papel fundamental na formação e na dinâmica 

dos espaços citadinos são, assim, desconsiderados. Em relação às áreas históricas, 

qualquer investigação que não leve em conta a perspectiva dos habitantes pode 

resvalar num estudo superficial, por desconsiderar a importância desses lugares 

como depositários da memória e para a afirmação da identidade do grupo. 

Atentando para isso, o trabalho visa a dar destaque à dimensão subjetiva 

que envolve a cidade, com base no fato de que o lugar deixa marcas no sujeito, 

passando a constituir a memória e estruturando o sentimento de pertença: dentro de 

cada indivíduo há uma imagem de cidade particular, composta por apreensões 

visuais, sensações e significados. 

A escolha de Mossoró como recorte espacial baseou-se em duas razões: 

primeiramente, fundamentado no entendimento de que a abordagem da dimensão 

subjetiva pode ser facilitada pela investigação de um universo próximo, conhecido e 

vivenciado cotidianamente pelo pesquisador, como é o caso da cidade natal. Mesmo 

tendo saído de Mossoró há mais de dez anos, os retornos periódicos permitiram o 

estabelecimento de uma relação estreita com a cidade, no acompanhamento das 

transformações no espaço urbano e da forma como os habitantes lidavam com o 

espaço. Este conhecimento foi aprofundado em outros estudos realizados pela 
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autora sobre a cidade, relativos à formação do patrimônio edificado9. Em segundo 

lugar, levou em conta a diversidade de símbolos ligados à imagem de Mossoró e a 

percepção da mudança dessa imagem, tanto para os moradores quanto para os que 

não a habitam. Partiu-se da hipótese de que o patrimônio edificado de Mossoró não 

foi apropriado pela população, havendo, por conseguinte, um distanciamento dos 

habitantes em relação ao ele, o que por sua vez explicaria a falta de reação da 

população frente à destruição de exemplares do seu acervo cultural construído. 

Segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró tem como 

elementos que a identificam, para os que não moram lá, as águas termais, a 

produção e refino do sal de cozinha e a extração de petróleo. Já para os habitantes, 

a maior referência para a constituição da identidade é sua história, por meio dos 

seguintes fatos: a ligação entre o primeiro povoamento dos colonizadores e Santa 

Luzia, em torno de cuja capela se estabeleceu o núcleo inicial, em 1772; a libertação 

dos escravos em 1883, cinco anos antes da Lei Áurea e a resistência ao bando de 

Lampião, em 1927. 

Os símbolos do sal, do petróleo e das águas termais, a história apropriada 

e recontada pelo poder público municipal em grandes espetáculos teatrais e o novo 

uso dado a edificações de importância histórica e arquitetônica, povoam o imaginário 

da população e se configuram nos pontos em que se fundamenta a imagem da 

cidade. 

Dentre as bases teóricas e metodológicas que fornecem o aporte 

conceitual e técnico necessário, a escolha recaiu sobre a teoria das representações 

sociais, que possibilita a investigação da dimensão simbólica e do imaginário vêm à 

tona nos processos de construção da representação e de apropriação do espaço. 

Sendo assim, o patrimônio edificado é um dos objetos possíveis do processo de 

representação social, entendida como um tipo de conhecimento baseado no senso 

comum, que é coletivamente estruturado e compartilhado, estando intimamente 

ligado às práticas cotidianas dos indivíduos e grupos sociais. 

Nesse estudo, os principais conceitos, em torno dos quais é construído o 

debate são os de patrimônio edificado, sujeito social, imaginário e apropriação, 

embasando-se na Teoria das Representações Sociais e de outros aportes teóricos 

subsidiários. 

                                                 
9 COSTA, 2005. O objetivo do trabalho era apresentar a evolução urbana da cidade de Mossoró entre 1873 e 
1929, a partir do estudo histórico, da malha urbana e das edificações construídas no período. 
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O patrimônio edificado pode ser entendido como o conjunto de bens que 

compõem o acervo cultural material da cidade, tendo em vista seu valor histórico e 

arquitetônico é um espaço que pode ser apropriado ou não pelos indivíduos. A 

apropriação, oposto de distanciamento, é um processo em que, por meio das 

práticas sociais, é atribuído significado a determinado espaço, conferindo-lhe o 

status de lugar. As edificações de importância histórico-arquitetônica só se tornam 

significantes, só podem ser consideradas lugares, quando ocorre a experiência e, 

por conseguinte, a apropriação por parte dos sujeitos sociais. Por meio da 

apropriação, o espaço é re-elaborado no imaginário, permitindo a construção de 

uma visão particular do mundo pelo sujeito social e, portanto, de sua própria 

subjetividade. 

Entende-se por indivíduo, pessoa ou sujeito social “um indivíduo adulto, 

inscrito numa situação social e cultural definida, tendo uma história pessoal e social” 

(JODELET, 1984 apud SPINK, 2003, p. 120). Ele é guiado por sentimentos, crenças, 

concepções socialmente formuladas, fantasias e memórias coletivas ou individuais, 

a partir das quais se estrutura o imaginário, em que se dá a construção de símbolos, 

figuras ou imagens, às quais correspondem significados estabelecidos pelos grupos 

sociais. 

Na constituição do imaginário, a memória desempenha um papel 

fundamental em relação às áreas históricas, pois ela é estruturada a partir da 

relação do sujeito com o mundo externo. O imaginário tem uma dimensão coletiva, 

para a qual concorrem elementos comuns do grupo social, e outra particular, que é 

individual a cada sujeito social. Assim, há a diversidade de imaginários e, portanto, 

de multiplicidade de representações sociais, que serão diferenciadas e únicas para 

cada pessoa, mesmo que apresentem pontos semelhantes aos demais integrantes 

do grupo social. A representação social não é una: ela é sempre múltipla, variada, 

multifacetada. Falar da representação social acerca de qualquer assunto é falar das 

diversas representações sociais emitidas pelos sujeitos sociais. 

Os conceitos de apropriação, imaginário, símbolo, memória, identidade, 

lugar e representações sociais estão intimamente relacionados, pois se ligam à 

experiência do espaço. Um espaço que é praticado, imaginado e simbolizado é 

também apropriado, passando a ser lugar, que apresenta uma dimensão subjetiva, 

ligado à experiência, ao afeto, à necessidade de raízes do sujeito. Sobre ele são 

elaboradas representações sociais, que integram, então, o sistema de conhecimento 
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comum do grupo social. Em relação ao patrimônio edificado, outras representações, 

como da cidade, da preservação e do progresso, contribuem para esse processo. 

Assim, um estudo sobre a representação social do patrimônio edificado em Mossoró 

deve abordar todos esses aspectos, desde a abordagem sobre o ambiente urbano, 

objeto de estudo concreto e palpável, até as concepções teóricas relacionadas ao 

espaço. 

Objetivando tratar sobre esses diversos temas, a dissertação está 

estruturada em seis capítulos: os dois primeiros referem-se à contextualização do 

objeto empírico de estudo; os dois seguintes abordam o referencial teórico-

metodológico; os dois últimos apresentam as conclusões do estudo, a partir da 

articulação com as quatro seções anteriores. 

O primeiro capítulo – Antecedentes históricos da cidade de Mossoró – 

trata da caracterização da área de estudo e enfoca a fundação do núcleo urbano 

original, em torno da Fazenda Santa Luzia e até a expansão da cidade, em 

decorrência das transformações políticas (elevação à povoação, vila e cidade) e 

econômicas. Com base em escritos de memorialistas, obras de historiadores 

mossoroenses e potiguares, legislação da época e notícias de jornais locais foram 

destacadas, nos diversos momentos, as transformações no espaço urbano, com 

indicação dos vetores e padrões de crescimento. Tal contextualização histórica 

possibilita compreender de que maneira a trajetória econômica da cidade ditou as 

regras na constituição do espaço urbano. Além disso, permite a compreensão dos 

valores subjetivos da época na construção das edificações dos séculos XIX e XX, 

hoje consideradas de importância história e arquitetônica. Assim, o espaço físico da 

cidade, e em particular, do centro, objeto do estudo, é compreendido não apenas em 

função dos elementos materiais, mas também em função do contexto histórico, 

econômico e social. 

O capítulo seguinte – Quadro atual do patrimônio cultural edificado de 
Mossoró – procura avançar na caracterização do recorte espacial ao expor a 

situação do patrimônio edificado nos dias de hoje. Para tanto, inicialmente faz um 

apanhado da legislação municipal no que tange à preservação do patrimônio, como 

o Plano Diretor e o Código de Obras. Em seguida, é montado um panorama das 

edificações remanescentes, com a enumeração das perdas mais significativas 

ocorridas ao longo dos últimos quarenta anos, que contribuíram para o 

desaparecimento do acervo cultural material da cidade. Ao final do capítulo é 
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abordada a política cultural da prefeitura municipal, baseada no planejamento 

estratégico, em relação às áreas históricas, em que é considerada a infra-estrutura, 

a localização estratégica e a carga simbólica.  

O terceiro capítulo – Patrimônio cultural e valores patrimoniais – trata 

do alargamento do conceito de patrimônio, a partir da perspectiva dos valores a ele 

associados ao longo do tempo e na atualidade. Tendo em vista que o conceito de 

patrimônio cultural é uma construção social, é preciso explicitar os valores que 

fundamentam a definição de um bem como patrimônio. Entende-se por valor uma 

atribuição social dada a determinado objeto pelos indivíduos, variável de acordo com 

as mudanças da sociedade, determinadas pelas transformações culturais ao longo 

do tempo. Os valores estão ligados ao processo de apropriação e de formação do 

imaginário.  Sendo assim, o trabalho apóia-se no referencial de memória de 

Halbwachs e Nora, associando-o ao processo de apropriação dos lugares, para 

então debruçar-se sobre os conceitos de estudiosos como Ruskin, Riegl, Argan e 

Choay e nas cartas patrimoniais, enfocando também como essa concepção foi 

evoluindo no contexto brasileiro. Em seguida, é abordado o caminho pelo qual os 

valores histórico e artístico do patrimônio, tradicionalmente em maior relevo, foram 

relegados a segundo plano em função do valor de compensação e do de consumo, 

mais evidentes nos dias de hoje.  

A seção seguinte – Teoria das Representações Sociais: aporte 
conceitual e metodológico – apresenta os principais teóricos, procurando 

estabelecer a abordagem utilizada na pesquisa e expõe sua origem e os conceitos e 

princípios fundamentais. O embasamento teórico parte da idéia de que o patrimônio, 

além da dimensão física, é uma construção social e, por isso, um objeto trabalhado 

pelo imaginário sobre o qual podem ser elaboradas representações. Esse aporte 

está intimamente ligado ao método de pesquisa, ao uso da entrevista semi-

estruturada e ao tratamento qualitativo dos dados, a partir da análise de conteúdo, 

como forma de detectar as representações sociais. Aborda-se aqui a delimitação do 

grupo pesquisado e sua caracterização, a elaboração do roteiro da entrevista, o 

modo de tratamento dos dados segundo categorias. O citado grupo foi composto por 

40 entrevistados, divididos em quatro grupos: moradores de residências do Centro, 

comerciantes com lojas no Centro, usuários do comércio e dos serviços do bairro e 

sujeitos sociais em posições chaves da sociedade. 
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No quinto capítulo – Análise dos dados – são apresentadas as 

informações coletadas na pesquisa de campo, seguidas da análise com o 

tratamento quantitativo e qualitativo. A partir das respostas estabeleceu-se 

categorias, apresentadas de acordo com as análises quantitativa e qualitativa. 

Expôs-se as informações coletadas de acordo com a ordem das questões da 

entrevista, considerando as classificações segundo a faixa etária, o nível de 

escolaridade e os grupos de entrevistados, permeadas por trechos das falas dos 

entrevistados. Assim, a categorização das falas e as inferências elaboradas foram 

articuladas com os antecedentes históricos de Mossoró, a situação atual do 

patrimônio edificado, o conceito de patrimônio, os valores a ele associados e a teoria 

das representações sociais.  

No capítulo final – Representações sociais relativas ao patrimônio 
cultural edificado de Mossoró-RN – procura-se fazer um fechamento do que foi 

discutido, com a identificação dos temas recorrentes apresentados na sessão 

anterior e a elaboração de enunciados que condensam as representações sociais 

relativas ao patrimônio edificado de Mossoró-RN. Frente à riqueza dos dados 

encontrados é possível apontar, além da representação social do patrimônio, outras 

relativas à imagem da cidade, das perdas patrimoniais e da preservação dos bens 

culturais.  

Nas Considerações finais, é feito uma breve reflexão acerca da 

contribuição de cada capítulo, procurando apontar os pontos mais importantes. É 

destacado o alcance dos resultados encontrados e das inferências elaboradas, em 

razão das representações sociais identificadas sobre o patrimônio edificado de 

Mossoró. Ao final, são tecidas considerações sobre a maneira como o trabalho se 

insere no campo de pesquisas da dimensão subjetiva do espaço e os tipos de 

trabalho que os resultados encontrados poderão fomentar. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA CIDADE DE MOSSORÓ 
 
1.1. FUNDAÇÃO E PRIMEIRAS EXPANSÕES 

 

Até o século XVIII, a região de Mossoró era habitada pela tribo indígena 

Cariri dos Monxorós. A primeira tentativa de ocupação portuguesa na região onde 

seria fundada a cidade de Mossoró ocorreu com a concessão de terras pela Coroa 

Portuguesa ao Convento de Nossa Senhora do Carmo do Recife, em 1701, na 

ribeira do Rio Upanema. A intenção era que os conventos fundassem capelas, 

fixassem a população indígena, organizassem o plantio e a criação de animais. Há 

registro ainda de outras doações de terras nessa época, para instalação de 

fazendas de gado às margens dos rios Mossoró e Upanema. Porém, a intensificação 

da ocupação só veio a ocorrer a partir de 1760, em torno da Fazenda Santa Luzia (a 

principal da região, existente desde 1739) e o marco do aumento populacional foi a 

construção da Capela de Santa Luzia em 1772. 

 

MOSSORÓ 

 

 

 

 

  Fig. 01 – Mapa do Estado do Rio Grande do 
Norte com localização da cidade de Mossoró. 
Fonte: GUIANET, 2004.  

 

A localização da área (figura 01), à margem esquerda do Rio Apodi-

Mossoró, entre a zona alagadiça e a encosta da Chapada do Apodi, foi de 

fundamental importância para a fundação e desenvolvimento da cidade. A criação 

de gado e a facilidade de obtenção do sal no litoral permitiram à região de Mossoró 

tornar-se, nos tempos coloniais, um centro da indústria do charque, com a fixação 

populacional sendo determinada pelas chamadas “oficinas de carne”, pela criação 

de gado e pela extração do sal. Com o tempo, o povoado10 de Santa Luzia cresceu 

e em 1755 contava com aproximadamente 50 moradores (CASCUDO, 2001) (figura 

                                                 
10 Um povoado era formado por uma rua com casas simples e uma feira, geralmente com uma capela; a 
povoação constituía-se num povoado que apresentasse capela, praça ou cemitério; a vila, como a cidade, era a 
sede de um município, composta por um governo local, Casa de Câmara e pelourinho na praça central; a cidade, 
porém, só poderia ser fundada pelo rei e localizar-se em terras a ele subordinadas; somente a cidade poderia ser 
sede de arquidiocese (TEIXEIRA, 2003). 
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02). Uma referência aos primórdios da cidade de Mossoró pode ser encontrada na 

descrição de Henry Koster, que esteve no Nordeste em 1810: 
 

A 7 dezembro, às dez horas da manhã, chegamos ao arraial11 de Santa 
Luzia, que consta de duzentos ou trezentos habitantes. Foi edificado em 
quadrângulo tendo igreja e casas pequenas e baixas (KOSTER, 1978, p. 
121). 

Fig. 02 – Croquis do mapa da cida e em 1772.  d
Fonte: SILVA apud FELIPE, 2001. 

Fig. 03 – Croquis do mapa da cidade em 1810.  
Fonte: SILVA apud FELIPE, 2001. 

 

Essa configuração espacial do povoamento é confirmada por Cascudo 

(2001, p. 24): “Era assim a Mossoró de 1810, com 300 moradas espalhadas em 

fazendas ao redor da igrejinha que presidia a quadra de rua de casas pequenas e 

baixas” (figura 03). Era um povoado típico originário das cidades brasileiras, com um 

casario simples ao redor de uma igreja, um grande espaço servindo de adro, para 

onde desembocavam algumas ruas e becos. 

No começo do século XIX, iniciou-se o refino, a moagem e a preparação 

do sal de cozinha, o que provocou a atração de atividades econômicas e urbanas: 

Mossoró tornou-se o centro comercial da salicultura da região de Areia Branca, o 

que foi o primeiro passo para sua transformação em pólo regional. 

A partir de 1838, o objetivo da povoação foi a criação da paróquia de 

Santa Luzia. Esse fato significou não só a autonomia religiosa, mas também a 

valorização da terra (CASCUDO, 2001). Tal ascensão ocorreu somente em 1842, 

quando a povoação foi desmembrada de Apodi e elevada à Freguesia de Santa 

Luzia de Mossoró. Esse passo era fundamental no crescimento de toda localidade, 

especialmente no século XIX, para que ocorresse a elevação posterior à vila (sede 

de um município) e depois, à cidade.  

                                                 
11 O termo arraial significava, pelo menos até o século XVIII, núcleos urbanos com função militar, ainda que em 
muitas partes do Brasil tivessem outros significados (TEIXEIRA, 2003). Empregado para Mossoró, certamente 
não se referia a esse sentido original. 
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A Igreja, unida ao Estado, tinha um papel administrativo importante. Se as 

aglomerações urbanas eram fundadas espontaneamente, o caminho trilhado até sua 

ascensão a município estava intimamente ligado à igreja católica. Na malha urbana, 

geralmente irregular, destacavam-se os estabelecimentos religiosos, que tinham 

importante papel social, econômico e cultural. Quase sempre, sua presença e 

influência superavam as de quaisquer outras instituições, incluindo as do governo 

local ou metropolitano (MARX, 1980). Era em função dos pólos formados pela igreja 

e seu adro e da Casa de Câmara e Cadeia que se estruturava a cidade colonial 

brasileira, regra da qual Mossoró não foi exceção.  

Até 1842, o crescimento do povoamento no entorno da Fazenda Santa 

Luzia era quase nulo, sendo formado por uma pequena quadra em frente à capela. 

Em sua maioria, as casas eram construções rústicas, de taipa, com cobertura em 

telha ou palha de carnaúba. O comércio era praticamente inexistente até o primeiro 

quarto do século XIX, quando passou a alcançar certa projeção. 

 

 

1.2. A ELEVAÇÃO PARA VILA E CIDADE 
 
Em 1852, a Freguesia de Santa Luzia foi desmembrada da Vila de 

Princesa, na Comarca de Assu, e passou a ser chamada de Vila de Santa Luzia de 

Mossoró, onde, no ano seguinte, já na condição de município, foi instalada a 

Primeira Câmara Municipal. Cascudo (2001) chama a atenção para o fato de que 

essa foi uma decisão política e não econômica, capitaneada pelo partido 

conservador, que queria arrebanhar os votos da nova vila. Possuía então cerca de 

6.000 habitantes, distribuídos em 200 residências, com ruas bem organizadas. 

É preciso ressaltar que as denominações empregadas, como povoação, 

vila e cidade, não correspondiam ao estado de desenvolvimento e de crescimento 

dos locais, pois no período colonial, mesmo as cidades ou vilas detinham algumas 

características rurais (TEIXEIRA, 2003). 

A partir de meados do século XIX, houve a mudança na forma de 

aquisição do solo, que paulatinamente deixou de ocorrer por concessão, para ser 

efetuada por compra e venda, havendo então a necessidade de estipular a 

dimensão exata da fração, seus limites com os vizinhos e com a via pública. Essa 

exigência de regularidade fez com que a edilidade passasse a promover o 
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alinhamento dos lotes, que foram modificando e corrigindo o curso das ruas e o 

contorno dos largos (MARX, 1991). Esta prática tinha também visíveis conotações 

estéticas, pois estava associada à idéia de “aformoseamento” dos espaços públicos, 

palavra de ordem da época, processo pelo qual passou a maioria das cidades 

brasileiras. Essa preocupação demonstrava o interesse crescente das câmaras 

municipais em ordenar e organizar o espaço urbano, além de melhorar o aspecto 

estético (TEIXEIRA, 2002). Segundo Silva (1973), essas normas passaram a existir 

em Mossoró desde 1855. 

No ano seguinte foi iniciada a reconstrução da Igreja Matriz, com a 

conclusão de suas torres apenas em 1910 (figura 04). De 1857 a 1860 foi construída 

a estrada para Aracati-CE, visando a intensificar o comércio com esta cidade 

(ESCÓSSIA, 1983). 

 

 

 

Fig. 04 – Catedral de Santa Luzia 
no começo do século XX.  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 2007. 

 

 

 

Mossoró era, então, um ponto estratégico por sua localização entre a 

economia do litoral, com a produção do sal, das oficinas de carne seca, da pesca e 

com o porto fluvial12; e a economia do sertão, com a pecuária, a produção do 

algodão e de peles. 

Um marco importante do desenvolvimento do comércio da então Vila de 

Santa Luzia, foi a chegada dos navios da Companhia Pernambucana de Navegação 

Costeira, em 1857, transformando-a em empório comercial e atraindo comerciantes 

vindos do Brasil e até do exterior. Esse fato, aliado ao grande lucro obtido pelo Rio 

Grande do Norte com a produção do algodão, forneceu novo impulso à economia 

local, fazendo com que Mossoró fosse a principal via de escoamento da 

cotonicultura (BRAZ, 1998). Houve o nascimento de uma classe mercantil que impôs 

uma nova dinâmica urbana, capitaneando o desenvolvimento do núcleo urbano e 

tornando-o um centro de exportação. Em 1861, houve a criação da Comarca de 

                                                 
12 Os navios aportavam no litoral norte-rio-grandense pelo Porto Franco, em Areia Branca e seguiam pelo Rio 
Mossoró até o Porto Santo Antônio, em Mossoró, de onde partiam os produtos lá produzidos, na direção inversa, 
para o comércio nacional e internacional. 
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Mossoró, conseqüência da projeção do comércio, que representou a autonomia da 

administração municipal. 

Na cidade de Mossoró, assim como em grande parte das cidades coloniais 

brasileiras, o porto desempenhou um papel importante no seu desenvolvimento, 

como pólo econômico da cidade, provocando a aglomeração da população e de 

estabelecimentos de serviços e comércio (MARX, 1980). Entretanto, a economia 

agro-pastoril foi essencial para o crescimento da cidade, pois muitos dos produtos 

exportados eram agrícolas ou derivados de animais, como o algodão e o couro. O 

seguinte relato, referente à década de 1870, mostra o desenvolvimento da cidade: 
 

Mossoró tem aumentado consideravelmente, não só pelo número de casas 
construídas, como também pela arte e gosto que se observa nelas, 
podendo afirmar-se que depois da Capital, é a primeira cidade do Estado 
em beleza e construção [...]. Conta ela hoje com muitos sobrados e casas 
térreas (SOUZA, 2001, p.12).  

 
Em 1870, efetuou-se a elevação à categoria de cidade. O 

desenvolvimento de Mossoró como pólo comercial conferiu uma importância 

considerável aos comerciantes. As primeiras modificações mais profundas na 

estrutura urbana, como o tipo e o traçado das ruas, começaram a ser 

implementadas. Esses arranjos no espaço urbano ou foram ações do poder público 

ou promovidas pela iniciativa privada, porém sempre visavam atender aos interesses 

da classe de maior nível sócio-econômico (FELIPE, 1981).  

Foi criada a Rua do Comércio, hoje Rua Vicente Sabóia, e realizada a 

construção de diversos estabelecimentos comerciais e residenciais. A Praça da 

Redenção, um dos espaços urbanos mais antigos, era eminentemente comercial na 

década de 1870, com os prédios no entorno ocupados principalmente por 

comerciantes estrangeiros. A Casa Maçônica de Mossoró, que viria a ter papel 

fundamental no movimento abolicionista na cidade, foi instalada em 1873, mesmo 

ano de construção do cemitério. Foi erguida, ainda, a Casa do Mercado, em 1877, 

em substituição à casa de vendas pertencente à igreja local, prédio que passou mais 

tarde por duas reformas, uma em 1907 e outra em 1947 (figura 05). 

A classe de comerciantes emergentes, que se configurava no grupo 

econômico dominante mossoroense, preocupava-se em organizar o espaço urbano 

e promover seu crescimento. Assim, em 1877, houve a implementação de diversos 

melhoramentos urbanísticos na cidade, como o desvio do leito do Rio Mossoró, que 

impediu as inundações, e a construção da Cadeia Pública. A seca de 1877 a 1880, 
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em vez de prejudicar o desenvolvimento da cidade, possibilitou o seu incremento 

com a vinda para Mossoró de um grande número de flagelados, que se transformou 

em mão-de-obra barata, tanto para os comerciantes, como para as salinas e até 

para obras municipais. Além disso, a cidade de Mossoró, como pólo regional, 

recebeu provisões do governo para distribuição entre a população retirante da seca 

(BRAZ, 1998). 

Fig. 05 – Croquis do mapa da 
cidade em 1873.  
Fonte: SILVA apud FELIPE, 2001, 
manipulado pela autora. 

 

 

Dessa maneira, no final do século XIX, a cidade de Mossoró se expandia. 

O Porto de Santo Antônio, no Rio Mossoró, como ancoradouro dos navios da 

Companhia Pernambucana, permitia o intercâmbio de mercadorias com a Europa e 

outras cidades do Brasil, exportando os produtos regionais como couro, pele, 

algodão e sal, sendo o transporte marítimo essencial para tal. Porém, mesmo com 

esse desenvolvimento comercial, a cidade ainda era restrita ao entorno da Praça da 

Catedral de Santa Luzia e ruas adjacentes (figura 06). Escóssia coloca que: 

 
Nos idos de 1880 os limites urbanísticos de Mossoró ficavam circunscritos 
a um raio onde podia ser ouvido um grito partido de qualquer de seus 
ângulos. A cidade tinha na época sua opulência comercial na Praça da 
Independência, estendendo-se pelas ruas Vítor Hugo, do Graff, 30 de 
Setembro, Largo da Igreja, Conde d’Eu, Praça Barão de Ibiapaba, Praça do 
Cano do Esgoto, Rua do Vigário, Rua da Alegria, mercado público e 
adjacências. O resto era mato, em meio do qual algumas casas isoladas 
pelas bandas da Rua Coronel Gurgel e do Campo Santo. Para o Norte uma 
saliência do terreno formava o Pão Doce, onde é hoje a Escola Superior de 
Enfermagem e foi local em que funcionou [...] o Colégio Sete de Setembro 
(ESCÓSSIA, 1981, p.93). 
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Fig. 06 - Planta de Mossoró em 1879, onde 
estão assinaladas as principais edificações. 
 

Fonte: ARQUIVO MUNICIPAL DO RIO DE 
JANEIRO apud TEIXEIRA, 2002, 
manipulado pela autora. 
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O impacto do crescimento comercial da cidade começou a se refletir, 

gradativamente, no aspecto urbanístico. De 1881 em diante, a Câmara desapropriou 

casas à beira do rio, derrubando-as para ampliar as praças perto da catedral e do 

mercado. Muitas edificações da cidade passaram por reformas e as construções nas 

proximidades da igreja foram destruídas para dar lugar a construções maiores e 

mais sofisticadas, erguidas de acordo com o estilo arquitetônico em vigor no Brasil – 

o eclético. Segundo Escóssia (1983), alguns moradores de Mossoró chegaram a 

contratar um arquiteto carioca para a construção de residências. O resultado foi uma 

transformação do ambiente urbano bastante perceptível:  

 
Por volta de 1881 e seus conseqüentes, verificou-se um caso importante 
no aspecto urbanístico da cidade. A Câmara determinou que fossem 
demolidos os casebres que ocupavam os pontos das ruas centrais. Com 
essa determinação acabaram com as velhas e feias construções das 
palhoças (SILVA, 1973, p. 47). 

 

O desenvolvimento econômico, a vinda de comerciantes de outras 

cidades, trouxe mudanças para outras dimensões, como a social e a política. As 

idéias abolicionistas foram difundidas pelos comerciantes cearenses e de origem 

estrangeira, em sua grande maioria integrantes da Maçonaria, e em 1883 

começaram a crescer as manifestações em torno da libertação dos escravos. A sede 

da Sociedade Libertadora de Mossoró foi instalada na Praça da Redenção, sendo 

esse local o espaço de maior expressão social e política da cidade, onde ocorriam 

as manifestações abolicionistas (figura 07). 
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 LEGENDA 

 

 

 

 

 

 

Em 1886, a cidade de Mossoró contava com 5.000 habitantes na área 

urbana e 5.000 na área rural, segundo o relato da cidade feito pela Câmara 

Municipal para responder ao Questionário dos Municípios. Neste relato, os 

vereadores descrevem a cidade em termos bastante otimistas: 

 
Esta cidade está situada à margem esquerda do rio Mossoró, em campo 
completamente plano e varzeado. As suas ruas são geralmente largas, 
espaçosas e alinhadas, contando algumas praças ou quadras regulares e 
agradáveis, com princípios de arborização. As casas são em geral térreas 
mas quase todas de edificação e gosto moderno, contando-se entre elas 
alguns sobrados elegantes e vistosos. Seus principais edifícios são a igreja 
matriz, ultimamente melhorada… sobretudo na parte interior, o palacete da 
casa de câmara, com espaçosos salões para as audiências, sessões do 
jury e eleições contendo ao rés do chão a cadeia pública bem gradeada e 
segura e com excelente muralha em toda a roda; a casa da maçonaria de 
gosto moderno, com gradeamento e arborização; a casa da escola pública 
ainda não-concluída; a casa do mercado; e o cemitério público do lado 
oeste na distância pouco mais ou menos de um quilômetro da igreja matriz. 
Esta cidade, sendo, como é, mercantil e talvez pela sua topografia a 
primeira praça da província tem diversos e variados estabelecimentos 
comerciais, recebendo do interior de quatro províncias limítrofes, variados 
produtos, que exporta para diversas praças do Império e para o estrangeiro 
por baldeação (QUESTIONÁRIO DOS MUNICÍPIOS, 1886 apud 
TEIXEIRA, 2002, p. 362-363). 
 

 
 
1.3. DO SÉCULO XX AOS DIAS DE HOJE 

 
Ao final do século XIX, pôde-se perceber profundas mudanças nas 

cidades brasileiras. Nesse período, inúmeros bustos e estátuas foram instalados nas 

praças e espaços públicos, como se marcassem o poder republicano na cidade. 

Esse processo de transformação foi baseado principalmente na busca de uma 

Fig. 07 – Croquis do mapa da cidade 
em 1883.  
Fonte: SILVA apud FELIPE, 2001. 
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ruptura com o passado colonial, que culminou com demolições e reformas, isto é, 

foram efetuadas intervenções que estruturaram o espaço urbano, tornando-o limpo, 

belo e organizado, negando sinais que deveriam ser esquecidas (LANNA, 1995). 

A repercussão desse ideário na cidade existente foi a adoção de 

platibandas encobrindo os telhados das edificações; a tendência à geometrização; o 

equilíbrio entre cheios e vazios nas fachadas; o implemento de novos materiais, 

detalhes e técnicas construtivos. Com isso, foram praticamente destruídos os últimos 

vestígios da arquitetura colonial existentes em Mossoró (figuras 08 e 09). Nesse 

período, também foram construídas as chamadas casas de porão alto, 

estabelecendo a separação entre casa e trabalho, com a construção de edifícios 

próprios para uso comercial. O resultado dessa transformação, provocada pelo 

advento da República, foi a mudança do aspecto urbano, fazendo surgir uma cidade 

diferente e crescida. Mudaram as escalas do conjunto e de cada edifício: foram 

implementados novos volumes, soluções formais, materiais e cores (MARX, 1980).  

Fig. 08 – Vista da Praça da Catedral.  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007. 

Fig. 09 – Vista da Praça do Mercado. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007. 

 
No período entre 1900 e 1930, a arquitetura foi caracterizada pela 

sucessão ou justaposição de estilos, sem que nenhum conseguisse firmar bases 

duráveis. Contudo, pode-se dizer que o eclético, enfocando a função decorativa, foi 

o estilo corrente no Brasil nesse período. Houve a reutilização do vocabulário formal 

de estilos do passado, com presença de elementos de diversas épocas, com 

destaque para influência dos estilos românico, gótico, classicismo e barroco. Esse 

estilo foi caracterizado pelas volumetrias assimétricas e dinâmicas, dispostos de 

maneira irregular, e superfícies cobertas com ornamentação em estucaria, 

comumente adotadas na construção de edifícios públicos e de residências das 

classes sociais mais abastadas (TRIGUEIRO, 1989). 
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Em Mossoró, as condições financeiras impossibilitaram que os exemplos 

dessa arquitetura na cidade fossem tão imponentes quanto de centros mais ricos e 

desenvolvidos da época, como Rio de Janeiro e Recife. Entretanto, houve a 

construção de alguns edifícios ecléticos que se destacam, como os prédios em que 

hoje funcionam a sede da Secretaria de Finanças do Município e Conservatório de 

Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (figuras 10 e 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Sede da Prefeitura Municipal de 
Mossoró. Fonte: COSTA, 2006. 

 Fig. 11 – Sede do Conservatório de Música 
da UERN.  Fonte: COSTA, 2006. 

 

Se em 1881 houve determinação da Câmara para demolir os casebres 

existentes na quadra da Catedral, no início do século XX houve outro intenso 

processo de mudança nessa área, só que agora em virtude de iniciativas 

particulares. A classe mais abastada promoveu a reconstrução no entorno da Igreja 

e na Praça da Redenção, em virtude do interesse em morar nas áreas de maior 

prestígio da cidade. Em 1910, algumas choupanas de palha, que ainda existiam no 

centro da cidade, foram retiradas para dar lugar às novas residências. 

 

Fig. 12 – Mapa do centro da cidade de Mossoró, com quadras e 
edificações existentes em 1905.  
Fonte: COSTA, 2005 (base cartográfica da CAERN, 2004, 
manipulada pela autora). 

 

 

 

 

Em 1905, a cidade contava com 920 casas e tinha como principais 

edifícios: a Igreja Matriz, o Palacete da Intendência Municipal, a Loja Maçônica, o 

Colégio 30 de setembro, a Casa do Mercado, o Cemitério Público e o Ginásio Santa 

Luzia, todos no entorno da praça da Igreja Matriz e imediações. Nas primeiras 
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décadas do século XX foram construídas a Capela de Nossa Senhora da Conceição, 

a Capela do Sagrado Coração de Jesus e a Igreja São Vicente (figura 12). 

A primeira planta da cidade foi elaborada pelo engenheiro carioca 

Henrique de Novais, em 1916, quando houve determinação da Intendência 

Municipal obrigando a sua observância para as construções do perímetro urbano. 

Esse foi a primeira medida de ordenação urbanística adotada pelo poder público 

municipal (ESCÓSSIA, 1983). 

Em 1915, houve outra seca, que fez com que Mossoró, à época com 

aproximadamente 15.000 moradores, fosse novamente local de abrigo dos 

retirantes. A cidade era a maior da região, com comércio bem desenvolvido e com 

reserva de gêneros alimentícios. Contudo, ao contrário do ocorrido na estiagem do 

final do século XIX, desta vez houve prejuízo para o comércio local. Com o 

desenrolar da I Guerra Mundial, o comércio com portos estrangeiros foi dificultado e, 

em alguns casos, impedido. Esses fatores, associados à criação de rodovias e à 

ascensão de outros pólos comerciais como Campina Grande, na Paraíba, 

contribuíram para o início do declínio do comércio de Mossoró: “E sob o imperativo 

de tais fenômenos, quase todos reconhecidamente evitáveis, Mossoró perdeu, em 

muito, aquele seu honroso título de empório comercial do nordeste!” (FREIRE, 1951 

apud CASCUDO, 2001, p. 147). 

Nesse período, há uma mudança no fluxo de entrada e saída de bens na 

cidade. A construção das barragens, para impedir a inundação e garantir o 

suprimento de água para a cidade, determinou o fim do Porto de Santo Antônio em 

Mossoró. Em 1915 chegou o primeiro comboio da estrada de ferro, vindo do Porto 

Franco, em Areia Branca.  

As estradas de ferro e os trens significaram uma nova etapa na evolução 

das cidades, tanto pelo incremento do comércio e possibilidade do intercâmbio, 

como pelas modificações físicas resultantes do implemento do sistema férreo na 

trama urbana. As linhas de trem estabeleceram-se como eixos de crescimento na 

cidade, passando a competir com o centro comercial existente, atraindo para suas 

margens fábricas e armazéns, à semelhança do papel exercido pelo porto, anos 

antes (MARX, 1980). Diversos armazéns e indústrias de exploração e 

beneficiamento de algodão e cera de carnaúba instalaram-se nas proximidades da 

linha férrea na avenida Alberto Maranhão, na Praça Felipe Guerra e na Rua Felipe 

Camarão, o que intensificou a ocupação da área (figura 13). 
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LEGENDA 

Catedral 

Av. Alberto Maranhão 

Fig. 13 – Mapa do centro de Mossoró em 1919. Fonte: SILVA 
apud TEIXEIRA, 2002, manipulado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

Em 1922, a cidade possuía 30 ruas, 12 praças, 5 travessas e 1 avenida 

(SILVA, 1983). Uma nova planta oficial da cidade, em substituição à elaborada em 

1919, foi aprovada em 1928 pelo prefeito Rodolfo Fernandes, que ficou conhecido 

por comandar a resistência ao bando de Lampião em 192713. Sua atuação (1927-

1930) foi mencionada por vários historiadores e memorialistas como uma gestão que 

trouxe diversas melhorias à cidade, a exemplo da reforma do Cemitério Público e da 

abertura de avenidas: 

 
Rodolfo Fernandes foi um dos maiores prefeitos de Mossoró. Urbanista, 
calçou, cuidou das praças, providenciou a planta topográfica [...]. Fincou 
marcos na área urbana, delimitando as avenidas e as ruas. Planejou o 
aumento da cidade [...]. Se temos avenidas largas, devemo-las à 
previdência de Rodolfo (VINGT-UN, 1976 apud BRITO, 2003, p. 170). 

 

Mossoró deixou de ser um centro de importação e exportação através do 

rio e seu comércio passou a basear-se no local e regional, com os produtos 

provenientes das fábricas de extrativismo, então em ascensão na cidade. Além 

disso, o sal adquiriu importância no cenário nacional a partir de 1900, passando a 

exercer um papel importante na economia municipal e, entre 1914 e 1920, 

estabeleceu-se um novo parque industrial para sua extração. Com o surgimento 

dessas indústrias, começaram a formar-se na periferia de Mossoró diversos bairros 

operários. 
                                                 
13 O bando de cangaceiros liderado por Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, costumava invadir 
cidades para assaltar, cometendo também outros crimes, como estupro e assassinato. Em 1927, Lampião enviou 
bilhete ameaçando invadir a cidade, o que só não aconteceria mediante pagamento de certa quantia, que o 
prefeito recusou-se a pagar. Entrincheirados principalmente na torre da Igreja São Vicente e na casa de Rodolfo 
Fernandes, os moradores e o prefeito rechaçaram o bando, que não conseguiu invadir a cidade. 

Cemitério 

Rua Felipe Camarão
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Dessa maneira, a salicultura, a comercialização e o beneficiamento do 

algodão (esse geralmente aliado à pecuária extensiva de corte), fizeram com que 

Mossoró, além da função comercial, desempenhasse o papel de pólo agro-industrial 

e, aos poucos, fosse desenvolvendo outras atividades, como estabelecimentos 

bancários, beneficiamento da carnaúba e oiticica, fábricas de redes (FELIPE, 2001). 

Em 1930, Mossoró possuía mais 

de 30.000 habitantes (SILVA, 1982). Em 

1944, a cidade já ocupava grande parte da 

margem oeste, que contém o núcleo original 

da cidade. A industrialização trouxe 

mudanças para a estrutura urbana da 

cidade, principalmente relativas à expansão, 

que passou a ocorrer no sentido sudoeste e 

sudeste, ao longo da BR-304, em direção à 

Natal. Em 1965, com cerca de 56.000 

habitantes urbanos, a cidade começou a se 

expandir na direção nordeste e sudeste 

(NATRONTEC, 2001) (figura 14).  Fig.14 – Mapa de Mossoró com expansões indicadas. 
Fonte: CAERN, 2004, manipulado pela autora. 

 

 
Na década de 1960, a concorrência das fibras sintéticas e a maior 

produtividade da cultura do algodão herbáceo provocaram a falência das indústrias 

de beneficiamento de algodão e cera de carnaúba. Esse fato, aliado à mecanização 

do parque salineiro, geraram o desaceleramento da economia e o alto grau de 

desemprego. Entre 1965 e 1989 a população urbana triplicou, chegando a 166.000 

habitantes. Nos dez anos seguintes, houve um acréscimo de 48.000 habitantes e o 

crescimento da cidade continuou com loteamentos ao longo da BR-110, no sentido 

de Areia Branca (NATRONTEC, 2001) (figura 14). 

Hoje, a cidade é a segunda maior do Estado do Rio Grande do Norte, com 

população superior a 220.000 habitantes. A economia é baseada na extração do 

petróleo (segunda maior produtora do país), na salicultura (fornece 95% do consumo 

no país) e na fruticultura irrigada no Vale do Apodi-Mossoró, com a produção de 

melão, caju e acerola, além de, mais recentemente, a carcinicultura (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2004). 
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O desenvolvimento econômico da cidade de Mossoró propiciou o seu 

crescimento urbano e alterações na configuração espacial existente, especialmente 

na área onde a cidade teve início, denominada hoje bairro Centro (figura 15). A 

transformação das suas edificações, em virtude da substituição do uso residencial 

pelo comercial e de serviços e a valorização imobiliária dos lotes do centro, vêm 

fazendo com que seu patrimônio histórico-arquitetônico desapareça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Foto aérea do 
centro de Mossoró. Fonte: 
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 2007. 

 

                                                

Segundo estudo realizado para elaboração do Plano Diretor14, o centro da 

cidade de Mossoró é ocupado principalmente pelos segmentos da população com 

renda média e alta. Essa área vem perdendo moradores desde 1990, o que 

demonstra que o uso comercial e de serviços do bairro se intensificou nas duas 

últimas décadas. 

Com as informações acima expostas, procurou-se fazer a caracterização 

da cidade de Mossoró, abordando os aspectos políticos, econômicos, históricos e 

culturais relativos à fundação e expansão de Mossoró, fatores que se refletiram e 

ainda influenciam na configuração espacial da cidade. Trazer esses dados à tona 

permitiu a identificação do patrimônio construído, bem como a compreensão dos 

valores subjacentes aos bens culturais erigidos nos séculos XIX e XX. Constatou-se 

que o interesse da elite dessa época, formada principalmente por comerciantes, era 

estruturar a cidade tornando-a compatível com o desenvolvimento econômico, sendo 

 
14 O referido estudo foi desenvolvido em 2004 pela empresa Natrontec, contratada pela FIERN para elaboração 
de diagnóstico e recomendações para a elaboração do Plano Diretor de Mossoró. 
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uma das ferramentas utilizadas a edificação de residências imponentes em estilo 

eclético. Analisar o contexto social, econômico e histórico é o primeiro passo para o 

estudo do universo onde se elaboram, se difundem e se reproduzem as diversas 

representações sociais. 

Feita essa exposição mais focada nos períodos passados da cidade, cabe 

agora debruçar-se sobre a cidade de Mossoró dos dias atuais, procurando 

apreender quais os principais fatores a serem levados em consideração na 

investigação das representações sociais do patrimônio edificado em Mossoró. 
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2. QUADRO ATUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO DE MOSSORÓ 
 

2.1. SITUAÇÃO ATUAL DO PATRIMÔNIO 
 

O discurso da necessidade da conservação do patrimônio torna-se cada 

vez mais freqüente e difundido. Contudo, a grande maioria das cidades brasileiras 

continua à margem do processo de valorização dos centros históricos. Neste caso, 

são vistos geralmente como obstáculos ao crescimento da cidade, que devem ser 

destruídos ou modificados para permitir que se estabeleça uma nova forma de 

construir, com uma estética e escala próprias (CHOAY, 2001).  

Assim, com o desenvolvimento econômico e crescimento de Mossoró, 

diversas edificações de importância histórico-arquitetônica vêm sendo 

paulatinamente substituídas ou destruídas, por se considerar que é essencial 

adaptar, modernizar as edificações, tanto estética quanto funcionalmente 

(TRIGUEIRO, 2005). Esse processo tem se intensificado, nas últimas décadas, com 

a substituição do uso residencial pelo comercial e de serviços. Some-se a isso a 

ausência de uma política pública de proteção do patrimônio arquitetônico. 

 Apesar do processo de substituição vir se intensificando nos últimos anos, 

ainda subsistem algumas edificações de importância histórico e arquitetônica, 

dispersas pela área central da cidade. Em estudo realizado em 200515, constatou-se 

que das 66 edificações inventariadas, 37 

edifícios estão preservados, 23 modificados 

e 6 descaracterizados (figura 16). Constatou-

se que apenas 6 edificações apresentam 

vestígios do período colonial e 92% das 

edificações inventariadas são de estilo 

eclético, o que pode ser explicado em função 

das posturas municipais vigentes desde o 

século XIX, que provocaram mudanças nas 

fachadas das construções, adicionando a 

elas elementos do referido estilo. 

Fig. 16 – Mapa do centro com edificações 
inventariadas destacadas em vermelho.  

Fonte: COSTA, 2005. 

                                                 
15 O levantamento das edificações de importância histórico-arquitetônica existentes no centro da cidade de 
Mossoró foi realizado pela autora, como parte do trabalho final de graduação em Arquitetura e Urbanismo-UFRN 
(COSTA, 2005).  
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Em relação à preservação das edificações remanescentes, as ações 

vistas até os dias de hoje são poucas e isoladas, não havendo uma política de 

conservação efetiva. Até 2006, vigorava como principal ordenamento urbanístico de 

Mossoró, o Plano Diretor aprovado em 1973. Neste documento, havia a intenção de 

preservar os locais paisagísticos e edificações de valor histórico e cultural do 

município, porém não estava explicitado o que era categorizado como patrimônio 

histórico e arquitetônico. A mesma generalidade está presente no Código de 

Urbanismo e Obras de 2001, em vigência. O que se observa é que havia o intuito da 

proteção, mas colocado de maneira tão vaga que a lei se tornava inexeqüível, como 

se vê no dispositivo legal abaixo: 
 

Art. 1º - O presente Código de urbanismo e obras aplica-se a todo o 
município de Mossoró, disciplinando a organização do espaço, fixando 
diretrizes para todas as construções, objetivando dotar a cidade de 
condições favoráveis de habitação, meios de circulação, locais de trabalho 
e lazer, de forma harmônica e em consonância com a conservação de 
locais paisagísticos e edificações de valor histórico e/ ou cultural 
(MOSSORÓ, 2001). 

Fig. 17 – Mapa de Mossoró, com destaque para área do 
Corredor Cultural. Fonte: CAERN, 2004  

(manipulado pela autora). 

 
Um esforço maior do Poder 

Público Municipal para proteger o seu 

patrimônio cultural edificado foi feito na 

gestão do prefeito Dix-Huit Rosado 

(1983-1988). Por meio da Lei Municipal 

nº 148/83 houve a criação do Corredor 

Cultural, delimitando a Zona Especial do 

Corredor Cultural de Preservação 

Paisagística e Ambiental, no centro da 

cidade de Mossoró (figura 17). Como 

resultado concreto, foram assinalados no 

mapa da área central de Mossoró, 

edificações, praças e monumentos que 

integram o Corredor Cultural e efetuada a 

fixação de placas nesses pontos, 

identificando-as como integrantes do perímetro de proteção. Contudo, o Plano 

Básico que disciplinaria o assunto, a ser estruturado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, não foi elaborado. O Projeto Corredor Cultural não possui, sequer, 

um inventário com documentação iconográfica das edificações protegidas. 

N

TR
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Reconhecendo a desatualização da legislação municipal e frente à 

exigência do Governo Federal de elaboração de planos diretores das cidades 

brasileiras, em 2005 foram iniciados estudos para subsidiar a estruturação de um 

novo Plano Diretor de Mossoró (NATRONTEC, 2001). O resultado apontou a 

necessidade de prever um programa de revitalização para a área central, por meio 

da implantação de ações estratégicas, algumas já adotadas pelo poder público 

municipal. O diagnóstico listou projetos cujos custos ultrapassam 200 milhões de 

reais. Destacam-se: a reurbanização e revitalização da área do Mercado Público 

Central; a construção do Teatro Municipal e do Ginásio Poliesportivo; a 

reurbanização de importantes vias da cidade, criando o Corredor do Turismo; a 

instalação de um Parque Aquático Termal, medida que foi inserida no Plano 

Estratégico do Desenvolvimento Turístico do Rio Grande do Norte. 

O objetivo é a implementação de uma infra-estrutura urbana compatível 

com o papel de pólo regional, que viabilize o desenvolvimento do potencial turístico 

e possibilite o crescimento urbano ordenado, com menos danos ao meio-ambiente e 

oferecendo condições de vida mais satisfatórias para os moradores. Dentre as 

diretrizes gerais relativas ao uso e ocupação do solo, o referido estudo ressalta que, 

para haver a revitalização do centro de Mossoró, é imprescindível a preservação de 

edificações de interesse histórico, arquitetônico e cultural, com incentivo a sua 

utilização para atividades culturais. 

A nova regulação urbanística da cidade, baseada já nessa análise, foi 

aprovada em 2006, contemplando disposições relativas à preservação do patrimônio 

construído. O Plano Diretor de Mossoró define que o planejamento urbano deve ter 

como objetivo o “respeito à memória construída”, bem como institui o tombamento, 

“visando à preservação de bens culturais, históricos, arquitetônicos e locais de 

ruínas e cavernas, bem como o seu entorno num raio de 100,00m” (MOSSORÓ, art. 

41, inciso III, 2006). Com relação às áreas a serem protegidas, a legislação delimita 

a Área Especial de Interesse Histórico Cultural – AEIHC, onde as edificações aí 

localizadas devem ser recuperadas e preservadas, por possuir valor arquitetônico, 

histórico e cultural. A legislação determina ainda que a preservação do patrimônio 

cultural de Mossoró será objeto de projeto de lei a ser encaminhado pelo Poder 

Executivo à Câmara Municipal. 

Mesmo considerando que esse novo dispositivo legal venha a oferecer 

subsídio para a proteção dos bens patrimoniais, ainda se faz necessária uma 
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normatização mais específica, que contenha não só sanções àqueles que 

destruírem esse patrimônio, como também estabeleça estratégias para promover a 

restauração e revitalização das edificações, e, além disso, preveja um trabalho de 

conscientização patrimonial. 

A ausência de uma ação mais efetiva do poder público fez com que, nas 

últimas décadas, diversas edificações da cidade tenham sido degradadas ou 

suprimidas da paisagem mossoroense. Como ressaltou um artigo publicado em 

junho de 2004, em um dos jornais da cidade, a iniciativa do ex-prefeito Dix-Huit 

Rosado, além de ter se restringindo à criação do Corredor Cultural, quando este foi 

implementado, muito do que restava de patrimônio arquitetônico da cidade já estava 

destruído ou abandonado. Alguns jornalistas e historiadores já chamaram atenção 

para isso, ressaltando que o poder público da cidade de Mossoró não vem se 

preocupando como deveria com o seu patrimônio histórico: 
 

É preciso que se ressalve que apesar de identificados os prédios quando 
se criou o Corredor Cultural como acervo da cidade, mesmo assim estes 
foram destruídos e outros tiveram destino incerto e não sabido. Mutilações 
imperdoáveis foram perpetradas contra verdadeiros marcos do patrimônio 
urbanístico de Mossoró. No que diz respeito ao acervo relacionado 
estritamente à área da arquitetura essa também foi praticamente destruída, 
o que atesta cada vez mais essa indiferença [das autoridades] 
(DESCUIDOS..., 2004, p. 01). 

 
 
 
 
 

 

Figs. 19 e 20 – Edifício onde funcionava 
o Cine Caiçara, parcialmente demolido.  

Fonte: COSTA, 2006. 
 

Fig. 18 – Cine Caiçara, incluído no Projeto 
Corredor Cultural, em 1940.  
Fonte: MAIA, 2007. 

Sem uma legislação específica, as edificações do Corredor Cultural 

ficaram sem uma proteção efetiva. Isso culminou com o progressivo estado de 

abandono e, muitas vezes, com a demolição do bem, como foi o caso do Cine 

Caiçara, incluído no Corredor Cultural, mas que foi destruído parcialmente para dar 

lugar a um edifício comercial (figuras 18, 19 e 20). Como ressalta o atual presidente 

da Fundação Municipal de Cultura, Gonzaga Chimbinho, sem um ordenamento 
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jurídico adequado, a Prefeitura não tem embasamento legal para garantir a 

preservação dos bens privados (THALITA, 2005).  

Outro trecho do artigo citado trata da enumeração e caracterização dos 

casos mais notórios de destruição do patrimônio edificado: 

 
As demolições de prédios como o do antigo Grande Hotel, do antigo 
Colégio Diocesano Santa Luzia, um prédio residencial na confluência da 
rua Mário Negócio com a rua Almino Afonso, dentre outras, foram 
sucedidas pelas ameaças naturais causadas pela deterioração natural o 
que, somado tudo, resultou na praticamente completa extinção do nosso 
patrimônio histórico e cultural [...]. Heranças emblemáticas da memória 
mossoroense praticamente não existem mais porque não mereceram a 
atenção devida que a sua importância histórica lhe conferiram no contexto 
da cidade (DESCUIDOS..., 2004, p. 01). 

 
A fim de oferecer um panorama geral do patrimônio edificado de Mossoró 

e caracterizar o fenômeno de desaparecimento que vem ocorrendo com mais 

intensidade nas últimas três décadas, segue uma breve catalogação das perdas 

mais notórias, que o descaso do poder público e a ausência de uma ação reativa da 

sociedade fizeram desaparecer do cenário mossoroense:  

 
2.1.1. Grande Hotel 

O lote onde se localizava o Grande Hotel foi um ponto de diversão da 

cidade, sendo primeiramente ocupado pelo Clube Dramático Familiar e, depois, pelo 

primeiro cinema da cidade – o Cine-Teatro Almeida Castro. No início do século XX, 

o prédio passou a ser ocupado pelo Grande Hotel (figura 21), onde além de espaço 

de lazer, funcionou como local de decisões políticas (BRITO, 1991). 

 

 

 

 

Fig. 22 – prédio do Mercadão 
das Malhas, construído no lote 

do Grande Hotel.  
Fonte: COSTA, 2005. 

Fig. 21 – Grande Hotel  
na década de 1950.  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOSSORÓ, 2007. 

 
Em 1954, o hotel já não estava mais em funcionamento e se encontrava 

em avançado estado de deterioração, tendo sido adquirido por um empresário e 

demolido integralmente. Foi depois reconstruído, seguindo o desenho arquitetônico 

original. Depois de passar um período alugado, foi vendido ao Banco do Nordeste, 
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sendo demolido novamente e em seu lugar construído um novo prédio (figura 22) 

que hoje funciona como ponto comercial de tecidos (COSTA, 2001). 

 

2.1.2. Castelinho da Rua Mário Negócio 
A edificação foi erguida na década de 1940 para servir de residência ao 

seu proprietário (figuras 23 e 24). Ficou abandonada durante anos até ser demolida 

em 1991 (figura 25). O terreno encontra-se vazio até os dias de hoje. Essa 

edificação era um marco na cidade, tendo havido, à época de sua demolição, certa 

comoção entre os habitantes. A perda ainda é lembrada pelos mossoroenses: 
 

[...] o Castelinho de Luzia Queiroz parecia mesmo um castelo, e castelo de 
fadas. [...] Um dia, numa dessas fúrias de destruição do gosto antigo, ou da 
história da arquitetura, se quiserem, botaram o Castelinho abaixo, e até 
hoje não se sabe mesmo para quê. Ficou um terreno vazio gemendo uma 
saudade desesperadamente vazia no ar da rua, que não é mais a rua do 
Castelinho (NICODEMOS, 2007, p. 01). 

 
 

 
 
 

 
2.1

.3. Fábrica Alfredo Fernandes, na Praça Felipe Guerra 

Figs. 23 e 24 – Castelinho antes da década de 1960. 
Fonte: MAIA, 2007. 

Fig. 25 – Terreno do Castelinho após a demolição. 
Fonte: MAIA, 2007. 

Em Mossoró, com a inauguração da estrada de ferro, começaram a se 

instalar nas suas imediações, na avenida Alberto Maranhão e Praça Felipe Guerra, 

diversos armazéns e indústrias de exploração e beneficiamento de algodão e cera 

de carnaúba. Por concentrar ao seu redor diversos depósitos de algodão, dentre 

eles a fábrica de beneficiamento conhecida como Usina Fernandes (figura 26), a 

Praça Felipe Guerra ficou conhecida no final da década de 1910 como “Praça da 

Prensa Fernandes” (MOURA, 1995).  O prédio existiu até os anos 1980, quando foi 

demolido para dar lugar a um shopping (figura 27). Em seu entorno, outras fábricas 

e armazéns também foram demolidos e edificações da época foram reformadas 

(figuras 28 e 29) ou estão fechadas, em processo de degradação. 

 

 



 41

 

Fig. 26 – Usina Fernandes. 
Fonte: MAIA, 2007.  
 

Fig. 27 – Shopping 
Boulevard, construído no 

local da fábrica. Fonte: 
SKYSCRAPERCITY, 2007. 

Fig. 28 – Alfredo Fernandes e Cia.  
Fonte: MAIA, 2007. 

Fig. 29 – Agência bancária construída no 
local. Fonte: COSTA, 2005. 

2.1.4. Casa do Mercado 
Em 1907, foi feita a reforma na 

chamada “Casa de Mercado”, construída 

aproximadamente no ano de 1870, em 

substituição ao antigo mercado, que não 

oferecia condições básicas de higiene. 

Passou por uma reforma, em 1931, que 

preservou suas características (figura 30).  

Fig. 30 – Casa do Mercado existente até 
1947.  Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MOSSORÓ, 2007. 

Fig. 32 – Mercado Municipal nos dias de hoje. Fonte: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007. 

Fig. 31 – Mercado Municipal, em 1950.  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007. 

 

Em 1947 foi demolida e em seu lugar construído o atual Mercado 

Público Municipal (figuras 31 e 32) (ESCÓSSIA, 1983). 

 
2.1.5. Ginásio Santa Luzia 

Seu lote era ocupado em 1883 pelo Hotel da Genoveva, palco da 

comemoração da libertação dos escravos (SILVA, 1983). Fundado em 1901, o 
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prédio onde funcionava o Ginásio Santa Luzia era de estilo eclético (figura 33). Em 

1960, com a construção do então Colégio Diocesano Santa Luzia em outro local, a 

diocese passou a ocupar a edificação com a sua Secretaria de Ação Social.  

Na década de 1960, o prédio foi desapropriado pelo prefeito da época, 

Vingt-Rosado, para em seu lugar ser “construído [...] o ‘Grande Hotel’ da cidade, que 

obedecerá às mais modernas exigências do progresso” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MOSSORÓ, 1960, p. 29). Entretanto, o intento do prefeito nunca foi levado a 

cabo, sendo o prédio vendido a uma instituição bancária no final da década de 1960, 

demolido e, em seu lugar, construída uma de suas agências (figura 34). 
 

Fig. 33 – Ginásio Santa Luzia. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007.

Fig. 34 – Agência bancária erguida no 
local. Fonte: COSTA, 2005.

 

Os exemplos citados do patrimônio edificado desaparecido mostram a 

necessidade urgente de uma mudança de postura tanto do poder público quanto da 

sociedade em geral. A dificuldade em mudar essa realidade se dá, em grande parte, 

pela aceitação tácita da destruição do patrimônio cultural, como se fosse um ônus a 

ser suportado, por considerá-la um processo inevitável frente ao progresso e ao 

desenvolvimento (FONSECA, 2005). 

 
 

2.2. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE MOSSORÓ 
 
Nas duas últimas décadas, se por um lado houve a substituição 

continuada de edificações de importância histórico-arquitetônica, por outro, a 

Prefeitura Municipal vem selecionando algumas edificações emblemáticas na 

cidade, recuperando-as e destinando-as a uma função pública. Houve a 

recuperação do prédio da desativada Estação Ferroviária, hoje denominada Estação 

das Artes Eliseu Ventania; da antiga Cadeia Pública, onde funciona o Museu 

Municipal desde 1948; e a restauração do prédio da União Caixeral e sua destinação 

à Biblioteca Municipal (figuras 35, 36 e 37).  
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Fig. 35 – 
Biblioteca 
Municipal, 
Fonte: COSTA, 
2006. 

Fig. 36 – Museu Municipal, 
Fonte: COSTA, 2006. 

Fig. 37 –
Estação 
das Artes. 
Fonte: 
COSTA, 
2005. 

 

Essas medidas podem ser entendidas como estratégias do modelo de 

gestão que vem sendo adotado pelo poder público local – o planejamento 

estratégico. Definido por Bitoun (2001, p. 01) como “uma nova geração de 

documentos de planejamento”, esse tipo de plano surgiu na década de 1990, com o 

objetivo principal de atrair investimentos. Ele é um plano de ações, focado nos 

problemas atuais e na articulação entre os atores sociais.  

As primeiras experiências de aplicação dos princípios do planejamento 

estratégico ocorreram nas cidades norte-americanas. Contudo, o exemplo mais 

conhecido foi o da cidade de Barcelona, que acabou se tornando referência 

(CARVALHO, 2005). Esta modalidade de plano despertou grande interesse no 

Brasil, valendo citar o pioneirismo da cidade do Rio de Janeiro e destacando-se mais 

recentemente os casos do Pelourinho, em Salvador e do Bairro do Recife, no Recife. 

Pode-se considerar como pontos centrais do planejamento estratégico: 

identificação de uma crise econômica na cidade; necessidade de tornar a cidade 

competitiva aos investimentos externos; promoção de ações que vendam a imagem 

da cidade a partir de um elemento identitário; associação entre o poder público e o 

capital privado; consenso entre os atores urbanos, personificado em um governo 

forte e com capacidade de liderança para efetivar o projeto. Todos se fundamentam 

na premissa maior do planejamento estratégico: a necessidade de tornar as cidades 

competitivas no mercado nacional e internacional (BORJA e CASTELLS, 1996; 

VAINER, 2000). Zancheti (2005) coloca que o planejamento estratégico baseia-se 
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na idéia de criação de consensos entre os atores sociais com poder de comando 

sobre o espaço e a economia local, objetivando a instalação de políticas de 

desenvolvimento local, de alcance limitado a certa área, com a coordenação feita 

pelo poder público. Visando impulsionar a competitividade da cidade, esse tipo de 

plano procura evidenciar, ou muitas vezes, criar especificidades urbanas, isto é, 

características que as diferenciam das demais e agregam valor ao local. Agier 

(2001) coloca que as diferenças culturais, às quais se procura destacar cada vez 

mais nas cidades, deixaram de ser apenas um elemento identitário do grupo para 

configurar-se em um recurso político ou econômico.  

Assim, na implementação de ações que atendam aos princípios do 

planejamento estratégico, procura-se um espaço urbano em que a ação possa ser 

pontual e que contenha características a serem utilizadas para o estabelecimento de 

especificidades urbanas. Os centros históricos aparecem como áreas privilegiadas 

para execução dessas intervenções, em virtude de seu valor identitário e simbólico, 

por conterem bens culturais, por sua localização geográfica e pela infra-estrutura 

urbana existente. As ações relativas aos centros históricos objetivam a recuperação 

das edificações, a destinação a uma função e a melhoria da gestão local, 

possibilitando o desenvolvimento de atividades econômicas, sociais e culturais, e 

promovendo, por conseguinte, o desenvolvimento local. 

Uma vez que o objetivo central do planejamento estratégico é tornar a 

cidade competitiva e atrair investimentos nacionais e internacionais, a constituição 

de uma imagem de cidade favorável torna-se um fator fundamental. Na intenção de 

criar essa imagem, os investimentos na área cultural são privilegiados, já que se 

busca o estabelecimento de uma identidade local. Essa medida possibilita o controle 

social, conforme apontado por Harvey (1996, p. 60-61): 

 
pão e circo foi a famosa fórmula romana, que está sendo agora reinventada 
e revivida [...] para a retórica da gestão urbana [...]. O circo é bem sucedido 
mesmo se falta o pão. O triunfo da imagem sobre a matéria se completa. 
  

O enfoque dado aos centros históricos no planejamento estratégico 

privilegia o valor de troca em detrimento ao valor de uso16, com a transição dos bens 

culturais para o circuito das mercadorias (CARVALHO, 2005). Para Marques (1995), 

                                                 
16 O debate acerca dos valores de uso e de troca foi inicialmente desenvolvido por MARX em O Capital. Lacerda 
(2002) parte desses conceitos para tratar dos valores das estruturas urbanas. Entende o valor de uso como 
aquele que é atribuído a um bem em função da sua utilidade para o proprietário. Já o valor de troca relaciona-se 
à proporção com que os valores de uso são trocados por outros, definida pela sua utilidade para a sociedade. 
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esta foi a solução encontrada para promover a intervenção nos centros históricos, 

pois ao mesmo tempo em que atende às necessidades de identidade e significado 

da população, é rentável para a iniciativa privada e soluciona o problema de falta de 

verbas do poder público. 

É inegável que o planejamento estratégico se configura como uma 

tentativa de resposta ao contexto urbano contemporâneo, em que os centros 

históricos adquirem nova importância. Ele fornece estratégias que podem ser 

incorporadas pelo planejamento urbano, como o diagnóstico dos problemas e 

potencialidades, a parceria público-privada (atentando-se para o interesse público 

nessas associações), o engajamento da sociedade na implementação do plano e o 

estabelecimento de objetivos com resultados em curto prazo para impulsionar 

projetos de implementação mais demorada. 

Essa postura vem sendo adotada pela Prefeitura Municipal de Mossoró 

nos últimos 10 anos: desde a segunda gestão da ex-prefeita Rosalba Ciarlini, entre 

1997 e 2000; na gestão seguinte quando foi reeleita, entre 2001 e 2004; e até os 

dias de hoje, na administração de sua sucessora, Fátima Rosado. A fim de tornar 

mais evidente a opção dessas gestões pelo planejamento estratégico, as ações 

empreendidas pela prefeitura municipal merecem ser analisadas à luz das diretrizes 

recomendadas por esse modelo de plano urbanístico.  

A eleição de Rosalba Ciarlini em 1997 ocorreu em um momento em que a 

cidade enfrentava um cenário econômico adverso, constatando-se certa estagnação 

no desenvolvimento da cidade. Era idéia geral entre a população mossoroense a 

necessidade de retomada do crescimento e o incremento da economia: era preciso 

voltar a crescer e recolocar a cidade em lugar de destaque no plano regional. A 

apresentação da candidata como aquela capaz de liderar a cidade nesse momento, 

capitaneou o consenso entre os atores sociais. 

Assim, havia a necessidade de promover emprego e gerar renda na 

cidade e a solução encontrada foi atrair investimentos externos. Com a promulgação 

da Lei nº 1502, em 2000 foi criado o PRODEM (Programa de Desenvolvimento 

Econômico Integrado e Sustentável de Mossoró) que por meio de incentivos, como a 

doação de terreno para implantação dos estabelecimentos, a isenção de taxas 

municipais e o fornecimento de infra-estrutura pela prefeitura, objetivava atrair 

indústrias para a cidade, o que ocorreu com a vinda da Concretópolis, da Cerâmica 

Porto Rico e da Itagres, por exemplo (ROCHA, 2005). 
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A criação e consolidação de uma imagem da cidade foi feita adotando-se 

duas medidas: a divulgação de Mossoró como uma cidade promissora para 

investimentos em virtude da grande dinamicidade econômica e a retomada dos 

valores simbólicos de fatos históricos. Com isso, além de terem sido feitos 

investimentos em projetos de infra-estrutura urbana, a memória dos habitantes da 

cidade, alicerçada ao longo da história nos símbolos de cidade libertária e da 

resistência, foi reforçada como elemento identitário.  

Criou-se um calendário de eventos (figura 38) relacionados às atividades 

econômicas da cidade e em fatos históricos e religiosos, como a FICRO - Feira 

Industrial e Comercial da Região Oeste, o Mossoró Cidade Junina e a Festa de 

Santa Luzia, objetivando fortalecer a identificação do povo com a história da cidade 

e fomentar o turismo (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2005, p. 50).  

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Mossoró 
Cidade 
Junina-Chuva 
de balas no 
país de 
Mossoró 

 
Festa do Bode 
– feira na área 
de caprinos e 
ovinos 

 
FICRO – Feira 
Industrial e 
Comercial da 
Região Oeste 

 
Auto da 
Liberdade 

 
Feira do livro 
de Mossoró 

 
Expofruit – 
feira da área 
da fruticultura 
irrigada 

 
Festa de 
Santa Luzia/ 
Oratório de 
Santa Luzia 

Fig. 38 – Cronograma de eventos promovidos ao longo do ano. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007.  

 
Houve também o estabelecimento de uma série de parcerias entre o poder 

público e o capital privado, em que se destacou o financiamento da Petrobrás para a 

realização de diversas obras, como a recuperação da Estação das Artes, a criação 

do Museu do Petróleo, a construção do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado e do 

Ginásio Poliesportivo Municipal Pedro Ciarlini (figuras 39 e 40).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 – Teatro Municipal. Fonte: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007. 

Fig. 40 – Ginásio Poliesportivo.  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2007. 

A área central da cidade vem recebendo grande parte dos investimentos 

da prefeitura durante as duas gestões passadas e na atual, sejam relativos à 

dimensão simbólica ou à infra-estrutura, todos com o intuito de tornar as cidades 

competitivas no mercado nacional e internacional. Além das medidas adotadas, 
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anteriormente citadas, foi efetuada a reforma de praças, a recuperação da malha 

viária e está em andamento o projeto de urbanização da Avenida Rio Branco.  

Sobre este último projeto, é preciso tecer algumas considerações. A 

Urbanização e Humanização da Avenida Rio Branco (figuras 41 e 42) é uma 

parceria entre a Prefeitura Municipal de Mossoró e o Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte. O projeto, que prevê intervenção ao longo dos 9,5 quilômetros de 

uma das principais vias da cidade, localizada no centro, tem orçamento de 30 

milhões de reais, sendo considerado pela prefeitura uma iniciativa bastante 

audaciosa:  
 

Numa primeira impressão, pode parecer um projeto de embelezamento 
urbanístico, como muitos já realizados. Mas basta observar com um pouco 
mais de atenção para perceber que a concepção é muito mais ousada e 
também futurista (PREFEITURA DE MOSSORÓ, 2006a, p. 12). 
 

 

 

 

 

 

 
 

O

s 

objetivos são: melhorar as condições da via, de modo a facilitar o fluxo de veículos; 

e implantar equipamentos de lazer, educação, gastronomia, esporte e cultura. Cabe 

destacar quatro praças a serem criadas: a da Criança, a da Convivência, a de 

Eventos e o Skate-Parque. O local vai receber ainda um Memorial da Resistência, 

em homenagem aos mossoroenses que lutaram contra o bando de Lampião em 

1927. A prefeitura considera que este será o principal espaço de lazer e cultura dos 

mossoroenses (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2005). 

Fig. 41 – Imagem aérea do projeto de urbanização da 
Av. Rio Branco. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 2006a. 

Fig. 42 – Imagem aérea da Cidade da Criança, na Av. 
Rio Branco. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MOSSORÓ, 2006a. 

Esse projeto irá promover um aumento no preço dos imóveis e terrenos do 

centro, bairro que já é um dos mais valorizados da cidade, em que o metro quadrado 

de um apartamento de luxo custa em torno de R$ 1.400,00. Isso porque “a cidade 

faz um caminho inverso do das grandes cidades, onde a valorização fundiária não 

ocorre mais no centro da cidade, principalmente quando essa expansão urbana 

ocorre através da verticalização” (ROCHA, 2005, p.238).  
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Conforme indicam os diversos anúncios de construção de edifícios 

residenciais na área, a finalização desse projeto irá valorizar ainda mais o seu 

entorno, que se transformará em potencial área para a verticalização. Com isso, a 

ameaça de destruição de diversas edificações de importância histórico-arquitetônica 

remanescentes na área torna-se maior (LAPA, 2005). 

Ainda com o objetivo de criar uma imagem de cidade, e assim atrair 

recursos, outro projeto encampado pela Prefeitura Municipal foi a candidatura de 

Mossoró à Capital Brasileira da Cultura 2007, título concedido anualmente pelo 

Governo Federal desde 2006 à cidade que se destaca pelas iniciativas na área 

cultural (a primeira eleita foi Olinda-PE). O discurso defendido pelo poder público 

local no documento que oficializou a candidatura é de que a cidade apresenta uma 

intensa vida cultural e intelectual, possuindo cinco teatros, museu, bibliotecas e 

vários equipamentos e espaços culturais destinados à população, destacando ainda 

a Coleção Mossoroense, que publicou mais de 4.300 títulos (ONG CAPITAL 

BRASILEIRA DA CULTURA, 2006). O assunto foi abordado em entrevista concedida 

pela prefeita em exercício: 

 
[jornalista]: Mossoró se candidatou a Capital Brasileira de Cultura. Esse 
título é realmente possível? 
[Fátima Rosado]: Acho plenamente possível. Isso não foi uma coisa criada 
por nós. Mossoró vem sendo lembrada em nível de Brasil (PREFEITURA 
DE MOSSORÓ, 2006a, p. 09). 

Figs. 43 – Espetáculo 
Auto da Liberdade.  
Fonte: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 2007.

 

Fig. 44 – Apresentação 
do Chuva de Balas no 

país de Mossoró.  
Fonte: ESTADAO, 2007. 

 

 
A Prefeitura Municipal vem procurando estabelecer, com a apresentação 

de espetáculos teatrais e divulgação desses eventos (figuras 43 e 44), a imagem de 

Mossoró como uma cidade “que se tornou moderna e próspera, mas não se afasta 

de sua história” (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2005, p. 33). Segue, 

assim, a orientação do estudo para elaboração do Plano Diretor: a criação e o 

estabelecimento de uma imagem ou marca da cidade, uma identidade pautada, 
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entre outros, na idéia de "cidade limpa e que respeita seu patrimônio histórico e o 

meio ambiente” (NATRONTEC, 2004, p. 34). 

Como ação de política pública na área cultural, a Fundação Municipal de 

Cultura, órgão da Prefeitura Municipal de Mossoró, promove o fomento de grupos 

artísticos da região, com a criação de escolas de música, teatro e dança, além de 

realizar iniciativas como o Prêmio Fomento à Produção de Espetáculos. Contudo, o 

maior investimento da prefeitura nesse âmbito é relativo aos eventos realizados 

durante o ano. As atividades de maior destaque são os eventos Mossoró Cidade 

Junina, Auto da Liberdade e Oratório de Santa Luzia. 

Além de contribuírem para o reforço da identidade local, esses eventos 

fomentam o turismo na cidade, atraem investimentos e promovem a cidade na 

mídia. Durante o período de realização do Mossoró Cidade Junina em 2006, a 

cidade recebeu cerca de 1 milhão de pessoas (figura 45). É recorrente a divulgação 

desses eventos na mídia pela Prefeitura Municipal, com a intenção de criar e 

reforçar a imagem da cidade. As festividades são colocadas como algo que não 

pertence ao poder público e sim é parte integrante do patrimônio mossoroense.  

Fig. 45 – Mossoró Cidade Junina. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO, 2007. 

 
A intenção de estimular a apropriação deste evento como patrimônio teve 

como, uma das ações, a apresentação de um projeto de lei na Câmara Municipal de 

Vereadores para incluir o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, 

apresentado durante o Mossoró Cidade Junina, como patrimônio histórico e cultural 

do município17. A prefeitura divulga que esse evento “consolida-se como estratégia 

de desenvolvimento econômico e instrumento de preservação das tradições 

populares, que eleva a auto-estima dos mossoroenses” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MOSSORÓ, 2006, p. 01).  

                                                 
17 Para Isabel Montenegro, vereadora que apresentou o projeto, a justificativa é a qualidade do espetáculo e 
também pela valorização dos artistas locais, sendo um mercado de trabalho para os atores da cidade. 
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O papel da mídia na formação de uma imagem de cidade é incontestável. 

Como coloca Bravin (2007), os meios de comunicação ampliam ou esvaziam os 

fatos, sejam eles presentes ou passados. Desse modo, ajudam a estruturar a 

memória, ao selecionar o que deve ser lembrado e esquecido e assim, construir 

narrativas. Com esse objetivo, diversos slogans são frequentemente repetidos em 

peças publicitárias na mídia impressa, radiofônica ou televisiva, como: “Mossoró. 

Terra rica em oportunidades espera por você” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MOSSORÓ, 2005, p. 01), ou “Mossoró Cidade Junina: um patrimônio de todos os 

mossoroenses” (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2006, p. 01). 

Se, por um lado, há o pronunciamento oficial de que a cidade tem uma 

intensa vida cultural, apoiada e incentivada pela prefeitura, é importante mostrar 

também as críticas de alguns jornalistas e acadêmicos quanto a essas ações: 
 

Desde o projeto de “Corredor Cultural” encetado pelo prefeito Dix-Huit 
Rosado nos anos 80, que não se verifica um aprofundamento no estudo e 
na preservação da memória do município. Assistimos perplexos que a 
prioridade é a edificação de projetos faraônicos que exaltam muito mais os 
donos do poder, do que a civilização mossoroense e seus supostos feitos 
[...] O complemento da agressão é a facilidade com que se muda nome de 
homenageados em logradouros públicos, equipamentos comunitários e 
prédios que servem à sociedade (SANTOS, 2006, p. 01). 

 

A incongruência é detectada quando o poder local afirma a imagem de 

uma cidade com grande riqueza cultural, entretanto, não realiza ações fundamentais 

para a preservação do patrimônio cultural. Como exemplo disso, observa-se que o 

Museu Municipal encontra-se fechado há aproximadamente cinco anos e só em 

2006 foi prevista a proteção de edificações da porção central da cidade, medida que 

chegou quando diversas edificações de extrema importância para a identidade 

mossoroense já foram demolidas. Ressalte-se ainda as reformas empreendidas nas 

praças da cidade desde a gestão municipal do período 1997-2000, que objetivando 

conferir um ar de cidade organizada, limpa e moderna, culminou por apagar 

completamente os traços originais desses espaços públicos.  

Cumpre destacar ainda que, contrária a essa imagem de 

empreendedorismo e de desenvolvimento econômico e cultural, com a realização de 

obras grandiosas, implantação de empresas e promoção de eventos, existem ainda 

graves problemas sociais na cidade: 

 
As favelas contradizem a idéia de desenvolvimento e questionam a 
capacidade de realização do Poder Público, que é capaz de realizar 
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grandes obras, como o Ginásio Poliesportivo, o Teatro Municipal, a 
Biblioteca Municipal, todas, referências no Estado, enquanto, certamente 
com menores somas de recursos, modestas casas resolveriam em parte os 
problemas sociais existentes (ROCHA, 2005, p. 270). 

 

Afora as críticas que se faça ao posicionamento da Prefeitura Municipal, 

de investir vultosas somas em espetáculos, enquanto relega a segundo plano 

problemas urbanos mais graves, é louvável sua iniciativa de recuperar e dar novo 

uso a edificações emblemáticas da cidade de Mossoró. Contudo, é preciso que o 

poder local não se limite a ações pontuais e apresente uma política de preservação 

mais abrangente, tanto em relação ao patrimônio em geral, quanto ao construído. É 

preciso olhar com atenção para a área central da cidade, pois são esses lugares que 

desempenham um papel importante na vida dos cidadãos, pois mantêm a memória, 

a identidade e os valores de uma comunidade, tendo a arquitetura como referência e 

transmissora desses elementos no transcurso do tempo (CHOAY, 2001). 

As medidas de salvaguarda dos bens patrimoniais edificados oscilam 

desde uma postura tradicional, que compreende apenas a restauração e uso do bem 

como museu, até ações mais amplas, que objetivam o desenvolvimento local, com 

adoção de medidas com implicações econômicas. Na implantação de um plano de 

preservação por parte das prefeituras, estas não podem desconsiderar, de todo, as 

determinações do planejamento estratégico, pois seria ignorar o fato de estarmos 

inserido numa sociedade globalizada, que apresenta necessidades bastante 

específicas e relevar o valor econômico de que vêm se revestindo os núcleos 

urbanos tradicionais.  

Contudo, é preciso inovar, sair do modelo usual de elaboração e 

implantação desses planos que, na maioria das vezes, é um processo desenvolvido 

em gabinete, entre especialistas e intelectuais, apresentando uma visão técnica, 

elaborada por uma parcela minoritária da sociedade. Considera-se, cada vez mais, 

que para um plano ser bem sucedido é necessário ouvir aqueles que convivem com 

os bens patrimoniais cotidianamente. Entretanto, essa prática ainda não é muito 

difundida. Escutar os maiores interessados na questão, os indivíduos que vivenciam 

o espaço urbano onde se dará a intervenção, não é costume ainda entre os órgãos 

municipais, estaduais e federais de planejamento urbano e preservação do 

patrimônio. 
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A pesquisa aqui desenvolvida procura ir nessa direção. Ao investigar a 

representação social do patrimônio edificado na cidade de Mossoró, entende-se que 

pode ser detectada a apropriação ou distanciamento da população em relação a 

esses bens e a identificação dos elementos mais significativos. Acredita-se que a 

efetividade de uma política cultural só pode ser garantida quando feita em 

consonância com a população e entendendo-se quais as atribuições de valor 

relativas aos bens feitas pelos habitantes.  

Sendo assim, neste capítulo iniciou-se a abordagem dos fatores subjetivos 

relativos ao tema, apresentando a situação do patrimônio nos dias de hoje, 

enfocando quais os aspectos associados a ele contemporaneamente. A imagem do 

patrimônio divulgada na mídia, os interesses econômicos sobre os bens imóveis, a 

valorização do bairro Centro e, principalmente, as medidas empreendidas pelo poder 

público municipal, motivadas pela adoção dos princípios do planejamento 

estratégico, são aspectos que fundamentaram a estruturação das representações 

sociais do patrimônio edificado e que, por isso, precisavam ser abordados. A 

diversidade de sentidos atribuídos ao patrimônio atualmente na cidade de Mossoró 

foi enfocada, considerando que ao se trabalhar com representações sociais é 

necessário recorrer ao contexto em que elas foram engendradas. A fim de ilustrar o 

universo de estudo18, montou-se um panorama atual do acervo patrimonial 

mossoroense, listando algumas perdas e procedendo à identificação dos edifícios 

remanescentes que se encontram espalhados pelo centro da cidade, não 

configurando um conjunto uniforme.  

Buscando acrescentar mais elementos ao debate sobre a apreensão 

desse patrimônio cultural pela população, o capítulo seguinte aborda a expansão do 

conceito de patrimônio ao longo do tempo, a partir da perspectiva dos valores 

historicamente associados aos bens patrimoniais, com enfoque maior nos sentidos 

atribuídos ao patrimônio edificado atualmente. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Objetivando aprofundar ainda mais o olhar sobre o objeto de estudo, inseriu-se na página seguinte um mapa 
do centro da cidade, com as principais edificações e vias em destaque.   
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3. PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO: CONCEITOS E VALORES 
 

A acepção geral do termo patrimônio remete a um conjunto de bens, de 

propriedade de alguém, associado comumente à herança. Já o conceito de 

patrimônio cultural, derivado dessa noção, foi se alargando desde a formulação 

inicial até a concepção contemporânea, em função de valores e de outras noções 

que foram sendo associadas aos bens patrimoniais ao longo do tempo. 

Procurando apresentar o conceito de patrimônio cultural edificado, segue-

se inicialmente a apresentação cronológica do seu surgimento e dos sentidos 

atribuídos em diversos momentos históricos. O segundo passo foi abordar os 

valores associados ao patrimônio, relacionando-os aos sentidos atribuídos 

historicamente, além de mostrar de que forma a globalização contribuiu para a 

constituição dos valores patrimoniais na atualidade. Por fim, ao tratar do patrimônio 

em sua dimensão material e espacial, aborda-se a questão da apropriação, 

fundamental na estruturação da identidade e manutenção da memória. Os bens 

patrimoniais são enfocados como “lugares de memória” (NORA, 1993), que se 

articula com o conceito de patrimônio, com os valores atribuídos e com o contexto 

atual. 

 

 

3.1. FORMAÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO 
 

A noção de patrimônio cultural, tal como se conhece hoje, decorre da 

concepção de monumento, aquilo que é construído por grupos de indivíduos com o 

intuito de rememorar ou promover a lembrança de momentos históricos, rituais ou 

crenças, tendo predominantemente função memorial. A partir do século XVII, o 

monumento passou a ter também função estética e de enaltecimento da técnica. 

Com o advento da fotografia e da imprensa, que podiam registrar os valores da 

sociedade, o monumento perdeu, de certa forma, sua função memorial. É nesse 

momento que passa a se falar, então, em monumento histórico: ele não é concebido 

com a intenção de fazer rememorar, mas adquire esse papel no decorrer do tempo 

ou porque se trata de uma obra de arte (CHOAY, 2001).  

A partir da década de 1820, a idéia de patrimônio cultural como conjunto 

de bens a ser preservado começou a delinear-se mais claramente. Houve o advento 
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de diversas teorias e práticas sobre conservação do monumento histórico, foram 

feitas descobertas nas ciências físicas e químicas, ocorreu o progresso da história 

da arte e da arqueologia – fatores que acabaram por conferir nova importância aos 

monumentos, que adquiriram novo status. Para Choay (2001, p. 127), “a década de 

1820 marca a afirmação de uma mentalidade que rompe com a dos antiquários e 

com a política da Revolução Francesa”. Nesse momento, com a iniciativa dos 

revolucionários em destruir os bens da nobreza, houve um movimento dos 

intelectuais motivados pelo sentimento de perda, que, baseados na idéia de 

expressão nacional, difundiram a idéia dos bens como propriedades coletivas que 

não poderiam ser destruídas. Outros valores se estabeleceram e o patrimônio teve 

estatuto jurídico e tratamento técnico diferenciado. O monumento histórico passou a 

ser encarado como algo insubstituível, os danos sofridos e a perda do bem foram 

considerados irremediáveis. Abreu (2003) considera que esse foi o ponto de partida 

para a acepção contemporânea do conceito de patrimônio nacional. 

Jokilehto (2002) expõe que, se inicialmente o termo patrimônio dizia 

respeito ao monumento ou monumento histórico, a partir do século XIX, a acepção 

do conceito foi ampliada. A partir das idéias de preservacionistas como John Ruskin, 

William Morris e Giovannoni, as áreas históricas passaram também a ser 

contempladas. Ruskin entendia que a arquitetura doméstica tinha, tanto quanto um 

edifício imponente, o poder de colocar os sujeitos em contato com as gerações 

precedentes, sendo, por isso, considerados patrimônio. Giovannoni deu atenção 

especial aos prédios residenciais, ao que chamou de “arquitetura menor”, parte 

essencial das áreas históricas, junto com os principais monumentos públicos. O 

entendimento de que não só o monumento deveria ser preservado, mas também 

seu entorno, contribuiu para o estabelecimento da noção de patrimônio urbano. Com 

a contribuição desses intelectuais, no fim da década de 1860, eram considerados 

como monumentos históricos a arquitetura não monumental e a malha urbana. 

Dessa forma, o conceito de patrimônio foi se alargando, deixando de 

considerar apenas o monumento histórico isolado para incluir também seu entorno. 

Após a II Guerra Mundial, com a destruição de cidades históricas se começou a dar 

importância a essas áreas, principalmente na Inglaterra e na França, e a noção de 

centro histórico foi se estabelecendo. Inicialmente limitado ao centro real da cidade, 

passou a fazer referência a qualquer parte da cidade que tivesse significado para a 

história (JOKILEHTO, 2002).  
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Até o início do século XX, o conceito de patrimônio era estruturado 

predominantemente em função do valor histórico e artístico. A partir de 1940, 

capitaneada principalmente pela atuação da UNESCO, ascende a concepção que 

privilegia o respeito à diversidade cultural, seja em relação à multiplicidade de 

expressões culturais ou à dimensão imaterial (ABREU, 2003). Com o passar do 

tempo, ao termo patrimônio foram associados os valores artístico, histórico e de 

identidade nacional e a acepção de patrimônio cultural foi se aproximando daquela 

que se tem hoje. 

Lemos (1981) classifica o patrimônio cultural em três tipos: o patrimônio 

natural, referente ao meio ambiente; o saber, o saber fazer e às técnicas; e os bens 

culturais, criados pelo conhecimento humano a partir do manejo dos recursos 

naturais – são os artefatos culturais, como a pintura, a música e a arquitetura.  

No Brasil, somente nos anos 1970 o patrimônio urbano foi consagrado. A 

cidade passou a ser entendida também como um artefato cultural, produzido por 

uma dada sociedade (reúne o saber e o saber fazer), composto de outros tantos 

artefatos, estando em constante mudança. A Carta de Petrópolis (2004), datada de 

1987, define como sítio histórico urbano o espaço em que se revela a produção 

cultural da cidade, em suas diversas expressões. Já o decreto-lei nº 25/1937 define 

o patrimônio histórico e artístico brasileiro, em seu artigo 1º, como sendo o:  
 

conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 2006, p. 99). 

 

Mais recentemente, a influência da concepção antropológica 

contemporânea de cultura, ao enfatizar as relações sociais e simbólicas em 

detrimento dos objetos e das técnicas, contribuiu para que a definição de patrimônio 

cultural se tornasse cada vez mais ampla (GONÇALVES, 2003). Com isso, a 

dimensão imaterial também passou a ser contemplada pela noção de patrimônio 

cultural. A UNESCO define como patrimônio imaterial “as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas [...] que os grupos, as comunidades e, em 

alguns caso, os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural” (BRASIL, 2006, p. 373). A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que: 
 
Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
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de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 2006, p. 20). 

 

Se, inicialmente, o patrimônio estava ligado às idéias de 

monumentalidade, excepcionalidade, antiguidade e herança social de um passado 

comum, ele passou a ser associado a um conceito de cultura mais abrangente, a fim 

de abarcar a diversidade cultural e a dimensão imaterial. O patrimônio passou de 

testemunho do passado a portador das práticas sociais e a registro da memória 

(AURELIO; SCALABRINI, 2004). 

Para Fonseca (2003), como conseqüências da ampliação do acervo do 

patrimônio cultural, tem-se, primeiramente, que a extensão do conceito evidencia a 

necessidade de pensar em novos instrumentos de preservação. Em segundo lugar, 

percebe-se que a dimensão imaterial extrapola os conceitos de folclore e cultura 

popular. Por fim, identificam-se duas mudanças relativas à política patrimonial 

cultural: a influência da globalização e a flexibilização dos critérios de atribuição de 

valor Esse alargamento do conceito significa, por um lado, a dessacralização do 

termo, que passou a ser mais democrático, ou, por outro viés, sua banalização. 

Feitas essas considerações sobre a conceituação de patrimônio, é 

importante deixar claro que, neste trabalho, tratar-se-á do patrimônio cultural 
edificado, entendido como um conjunto de monumentos, edifícios e espaços 

urbanos representativos de uma dada sociedade, os quais é imprescindível proteger, 

a fim de promover a salvaguarda da memória e da identidade do grupo social.  

É preciso lembrar que aquilo que será considerado como representativo 

do grupo social e, portanto, que comporá o acervo patrimonial cultural, é 

estabelecido de acordo com os valores associados aos bens em certo período de 

tempo. Esses valores não são inerentes ao bem, e sim construções sociais que 

permitem a qualificação de um bem como patrimonial. Esse processo de valoração 

não é atribuição somente dos técnicos, mas de todo grupo social. 

Os valores associados ao patrimônio podem ser variantes ou imutáveis e 

estão inseridos num sistema de outros valores e conceitos, fomentados e 

elaborados a partir da cultura. Como coloca Lacerda (2002, p. 59), “valor e cultura 
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estão fortemente imbricados. Os valores que devem ser considerados são aqueles 

que permanecem mais invariantes para a comunidade”. Tais valores são produtos 

de processos culturais e o reconhecimento do pluralismo e da diversidade cultural 

torna o sistema de valores existente cada vez mais abrangente. Entende-se como 

esfera cultural aquela que: 
 

trata das concepções e das representações que os indivíduos e os grupos 
fazem de sua inserção na sociedade e da sociedade como um todo. Ela 
está profundamente ligada às questões do espaço (lugar, país, nação) e do 
tempo (história, memória, passado, presente e futuro), dos símbolos 
(língua, leis, imagens, religiões, artes) e representações simbólicas (festas, 
códigos de ética, ritos) (ZANCHETI, 2002, p. 81-82). 

 

Assim, para a compreensão do conceito de patrimônio cultural, se torna 

necessário considerar o processo de construção, apropriação e transmissão dos 

valores a partir da perspectiva simbólica e como uma prática cultural. É preciso, 

portanto, analisar o conceito de patrimônio edificado a partir dos valores a ele 

associados, desde a formulação do conceito até os contornos que o delineiam 

atualmente.  

 

 

3.2. VALORES ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO  
 
3.2.1. Os valores do patrimônio: séculos XIX e XX 

 
Se o primeiro valor associado aos bens patrimoniais foi o histórico, 

decorrente da função do monumento histórico, outros valores ascenderam durante o 

período da Revolução Francesa, elencados por Choay (2001): valor nacional, que 

dizia respeito à proteção da identidade da nação e que legitimou todos os outros, 

estando ligado à idéia de símbolo; valor cognitivo, relativos à apreensão de 

conhecimento; valor econômico, pois os monumentos ao mesmo tempo em que 

serviam de modelo à indústria, tinham importância como atrativo para os visitantes 

estrangeiros; e finalmente, o valor artístico, mesmo com os conceitos de arte e 

estética ainda imprecisos. 

No período seguinte, compreendendo os anos entre 1820 e 1960, a autora 

considera como valores associados ao patrimônio: valor cognitivo, que durante o 

século XIX esteve ligado à constituição do campo de saber da história da arte; valor 
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artístico, relativo à apreciação intelectual e sensível do monumento como arte; valor 

afetivo, que documenta a capacidade de criação do homem, mas revela também sua 

transitoriedade; valor nacional, à semelhança do estabelecido à época da Revolução 

Francesa; e valor histórico, situando o monumento em um passado irrecuperável. 

A primeira tentativa de estruturação sistemática dos valores ligados ao 

patrimônio foi feita por Riegl (1999), que estabeleceu uma teoria a partir de dois 

pontos básicos: os valores de rememoração, ligados ao passado, subdividindo-os 

em para a memória, para a história e de ancianidade; e os de contemporaneidade, 

que dizem respeito ao presente, separando-os entre o artístico (relativo e de 

novidade) e o de uso. O que mais interessou a Riegl foi o valor de ancianidade, 

considerado por ele como a característica mais importante para a proteção do 

patrimônio, e do valor de uso, que, para o autor, entrava em conflito com o valor 

histórico e com o valor do antigo, por promover uma série de adaptações para 

viabilizar uma nova utilidade funcional.  

Sobre valores patrimoniais, houve também a contribuição de Ruskin, que 

tratou, no fim do século XIX, do valor de reverência. Para ele, a arquitetura é a única 

forma de conservar uma ligação com um passado que é integrante de nossa 

identidade, o que faz com que o patrimônio desempenhe, no presente, um papel 

memorial (RUSKIN apud CHOAY, 2001). O valor de reverência de Ruskin liga-se ao 

valor de ancianidade de Riegl, pois ambos remetem ao culto do patrimônio.  

Já na segunda metade do século XX, Argan (1998, p.228) afirmou que se 

conserva o que tem valor. Contudo, perguntou-se: “Mas o que tem valor? E que tipo 

de valor?”. Buscando responder a essa questão, colocou que a atribuição de valores 

é feita por todos os homens, e não apenas pelos técnicos, e que o valor de uma 

cidade depende do que lhe é atribuído pelo grupo social. O autor tratou dos valores 

estético e histórico, considerando-os como duas faces de um mesmo objeto, pois a 

atribuição do valor estético a um monumento, muitas vezes, se dá em função dele 

ter subsistido pelo valor histórico: ele passa então a integrar a estética da cidade. O 

inverso também ocorre, pois aquilo que subsiste em razão do valor estético passa, 

com o decorrer do tempo, a ter também valor histórico.  

Ao abordar o valor conferido ao patrimônio urbano, Choay (2001) trata do 

que chama de figuras: a memorial, a histórica (com os papéis propedêutico e 

museal) e a historial. Como figura memorial, a autora cita Ruskin, ao dizer que a 

cidade desempenhou, ao longo da história, mesmo que isso não tivesse sido 
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percebido, o papel de rememoração. O papel propedêutico da figura histórica 

decorre da possibilidade de estudo da forma e do espaço da cidade que ficou para 

trás, o que se assemelha ao valor cognitivo. Já o papel museal representa o caráter 

singular, o valor histórico e artístico da cidade antiga, que estão ameaçados de 

desaparecer e, por isso, deveriam ser protegidos. A autora considera a última figura, 

a historial, como a síntese e superação das anteriores, que vigora 

contemporaneamente. Os conjuntos urbanos antigos possuem valor de uso e 

museal e, por isso, devem ter uma nova destinação que promova sua integração à 

cidade. Contudo, a nova utilização deve se compatível com sua preservação. 

Lacerda (2002) trata dos valores intangíveis ou subjetivos, que oscilam do 

artístico e histórico ao da memória e identidade. Abordando aqueles atribuídos ao 

patrimônio nos dias atuais, utiliza algumas das categorias expostas por Riegl e 

acrescenta outras. Considera como valores patrimoniais: o econômico, que consiste 

no potencial de utilização do bem segundo uma demanda, estando associado à 

valorização imobiliária; o artístico, em que adota os conceitos de Riegl, de valor de 

arte absoluto e relativo, que varia segundo o avaliador; de antiguidade, que se 

manifesta pelo aspecto não-moderno do patrimônio; o histórico, como representante 

de uma época, de modos de vida e características que não podem mais ser 

reproduzidas; o cognitivo, em que o patrimônio é o meio de transmissão de 

conhecimento; o cultural, que se refere à identidade coletiva, estruturada em função 

da consciência do passado; de opção, um valor que remete ao uso possível no 

futuro; e por fim, o de existência, diz respeito ao simples fato de um bem existir, 

dada sua singularidade e a impossibilidade de revertê-lo ao seu estado original caso 

seja modificado. Com essa classificação, percebe-se que o patrimônio, além de 

instrumento de afirmação da identidade e da memória, possui um valor econômico.  

O acervo patrimonial de uma sociedade freqüentemente resulta da 

atribuição de valores feita a bens por uma política estatal. A valoração é, assim, 

construída por técnicos e intelectuais, que estabelecem a representação do 

patrimônio histórico e artístico nacional. Tratando da posição do poder público 

brasileiro, Motta (2002) aborda os valores atribuídos ao patrimônio nos diferentes 

estágios da política de preservação oficial. Coloca que os trabalhos iniciais de 

proteção instituídos pelo Iphan pautavam-se em uma idéia de unidade nacional e na 

construção de uma nação, que se aproxima da valorização de nacionalidade da 

Revolução Francesa, com o estabelecimento de uma identificação com o Estado. 
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O distanciamento do patrimônio desse valor nacional começou a ocorrer 

no cenário brasileiro na década de 1970, com o predomínio do principio da 

ambiência19 promovida pelos conjuntos urbanos, em que o valor estético se impõe. 

Além disso, a concepção da cidade-documento, preconizada por Le Goff (1990), 

conduziu a uma nova concepção de patrimônio. Assim, a ele foi atribuído o valor 

documental e histórico, independentemente das características arquitetônicas, 

visuais, estéticas ou estilísticas. Tratavam-se os conjuntos urbanos como 

documentos, marcas do processo de ocupação do território, depositário de vestígios 

culturais que documentaram a trajetória das sociedades locais e possibilitavam a 

leitura da estrutura urbana, isto é, havia a associação do valor cognitivo. Isto acabou 

por provocar a ampliação da apropriação do bem cultural como referência de 

identidade, independentemente da estética (MOTTA, 2002). 

Dentre os valores aqui elencados, cabe destacar os mais recorrentes: a 

função memorial (de reverência, de ancianidade e de memória), a artística e a 

histórica. Importante destacar que esses valores são, exatamente, os que 

estruturam o conceito de patrimônio, qual seja: fazer lembrar, servir de deleite 

artístico e documentar a história. Os valores de uso ou econômico ainda não 

estavam associados de maneira tão direta, o que só ocorreu no momento histórico 

subseqüente, quando passou a servir-se ou suplantar todos os outros. 

 
 

3.2.2. Valores contemporâneos atribuídos ao patrimônio 
 
Atualmente, os debates sobre patrimônio tratam da questão da sua 

autenticidade e sobre como o passado vem sendo apresentado, frente às mudanças 

no sistema econômico e cultural decorrentes da globalização, incorrendo na hiper-

valorização do patrimônio cultural. Assim, além de embasar a construção e 

reafirmação da identidade e estabelecimento do sentimento de pertença, a definição 

do que seja patrimônio apresenta hoje outra faceta: a ele é atribuído um valor 

econômico, que por sua vez é associado a outros valores. 

Com o alargamento da noção de patrimônio, a partir do final do século XX, 

estabeleceu-se a idéia de que todo artefato do passado pode ser um testemunho da 

                                                 
19 A Recomendação de Nairóbi define: “Entende-se por ‘ambiência’ dos conjuntos históricos ou tradicionais, o 
quadro natural ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula 
de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais” (2004, p. 220). 
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história, mesmo que essa não tenha sido a motivação de sua produção. Jokilehto 

(2002) afirma que a sociedade contemporânea apreende o ambiente tomando como 

referência o conceito atual de historicidade, que, reconhecido como um valor, impôs 

a tendência de a tudo “historicizar”, com destaque para as histórias das minorias 

sociais e às políticas públicas que privilegiam a multiplicidade cultural. Além disso, a 

aceleração cultural dos dias correntes, como colocado por Huyssen (2004), trouxe 

uma sobrecarga informacional e perceptiva que provocou o sentimento de perda da 

identidade. O indivíduo voltou-se para a memória em busca de conforto, de lugares 

conhecidos, onde se desenrolavam relações mais duradouras, à procura de um 

passado que é idealizado e romantizado. No campo da arquitetura e do urbanismo, 

observou-se a expansão mundial das referências de preservação patrimonial do 

ocidente; o avanço da arqueologia e das ciências humanas, que possibilitaram a 

ampliação do recorte cronológico de preservação; o acréscimo dos bens a serem 

preservados, como a chamada arquitetura menor e edifícios dos séculos XIX e XX; e 

a democratização do saber e a difusão do turismo de massas (CHOAY, 2001).  

Frente à ausência de referenciais de identidade, estabilidade e 

continuidade, houve a partir dos anos 1970-80 um crescente sentimento de 

valorização do passado, o que acabou produzindo o “culto do monumento histórico” 

(CHOAY, 2001). O resgate do passado, o retorno às raízes e à tradição, culminou 

com a “patrimonialização da cultura”, caracterizado pela nostalgia e revestindo os 

bens culturais de outro valor. Os edifícios autênticos e as recriações passaram a 

funcionar mais como uma satisfação da necessidade intelectual de arte do que como 

experiência artística: o uso do patrimônio foi marcado pelos valores afetivo e 

nostálgico (MENEGUELLO, 2000). 

Um dos fatores a ser levado em conta no estabelecimento de valores 

patrimoniais contemporaneamente é que o acervo cultural fornece ao indivíduo a 

idéia de segurança e estabilidade, compensando a perda de referenciais e de 

identidade, segundo a “teoria da compensação” (HUYSSEN, 1995 apud MARQUES, 

1995). As conseqüências foram, por um lado, a associação de uma aura simbólica a 

objetos e edifícios que, em outros contextos, seriam desprezados. Por outro viés, 

houve o surgimento de uma consciência patrimonial, marcada pela constituição de 

um acervo com quantidade significativa de referenciais a preservar para o futuro, 

baseado na valorização das identidades coletivas locais (ANICO, 2005). 
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Observa-se, atualmente, um consenso geral, seja das instituições 

governamentais ou dos grupos sociais, em relação à necessidade de preservação 

de elementos representativos do passado, como forma de manter a memória e 

identidade coletivas. A conservação e valorização do patrimônio é uma resposta às 

imposições da globalização, ao desconforto do presente e às dúvidas relativas ao 

futuro. Para isso, foram desenvolvidas estratégias de manutenção das identidades e 

de referências culturais, por meio de um discurso patrimonial destinado a responder 

aos desafios colocados pelo presente, como também para ser utilizado no futuro. 

O patrimônio é visto como representante de um passado, que se 

manifesta no presente, que suscita os sentimentos de continuidade, coesão e 

pertencimento (ANICO, 2005). A nostalgia do passado acabou por funcionar como 

escapismo da realidade, em que o patrimônio assume mais a função de defender do 

que de estruturar valores. O valor de memória apresenta-se aqui em grande 

intensidade, estando embutido nele o desejo de trazer ao presente os valores 

culturais expressos no patrimônio que estão no passado. Os bens patrimoniais 

funcionam como portadores desses valores, uma vez que, em um tempo e espaço 

em que tudo é efêmero e fluido, o patrimônio cultural é um valor constante e 

universal. 

O sentimento disseminado da perda definitiva de referências, da 

preocupação com o presente e com a incerteza sobre o futuro fez com que se 

conferisse “ao mais modesto dos vestígios, ao mais humilde testemunho, a 

dignidade virtual do memorável” (NORA, 1993, p. 14). Com isso, tem-se a 

disseminação, democratização ou generalização do conceito de patrimônio, o que 

provocou uma “síndrome patrimonial” (também cunhada de reinvenção do 

patrimônio, paixão patrimonial, indústria do patrimônio ou histeria patrimonial), que 

culminou com a criação de espaços destinados à rememoração do passado, 

incluindo monumentos, museus, arquivos e bibliotecas, além do advento de outras 

formas de transposição de bens patrimoniais para a esfera cultural. 

Anico (2005) atribui a ascensão desses valores às mudanças promovidas 

pela pós-modernidade, principalmente referentes aos parâmetros de espaço e 

tempo que repercutem na cultura e, por conseguinte, no patrimônio: há uma 

ausência de temporalidade nos produtos, nos valores e nas relações sociais. Dessa 

maneira, a globalização econômica tem o seu rebatimento na mundialização da 

cultura, que é transformada em mercadoria e transposta para a escala global. Os 
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indivíduos, ao mesmo tempo em que experimentam sensação de distanciamento em 

relação às origens e referências culturais locais, procuram elementos que permitam 

a sua identificação e fixação no panorama global. Nesse caso, os bens patrimoniais 

podem funcionar como âncoras necessárias para os sujeitos e grupos sociais.. 

O patrimônio adquire então duas funções: proporcionam saber e prazer, 

disponíveis a todos, mas transformam-se também em produtos culturais, elaborados 

e divulgados para consumo. Aos bens patrimoniais é freqüentemente associado o 

conceito de valorização, termo bastante ambíguo: ao mesmo tempo em que se 

relaciona aos valores patrimoniais que devem ser resguardados, diz respeito 

também à mais-valia, relativos à beleza e potencial atrativo, adquirindo conotação 

econômica e configurando-se em valor de consumo (CHOAY, 2001). 

No Brasil, Motta (2002) situa a transformação do patrimônio cultural em 

objeto para consumo visual, feita pelo poder público, a partir da década de 1990, em 

que a idéia de cidade-documento, característica da segunda fase da preservação, foi 

sendo enfraquecida pela adesão do governo à política neoliberal. Isso representou 

um retrocesso nas ações públicas de conservação do patrimônio, que passou a se 

assemelhar às do início da política de preservação brasileira, com exploração das 

referências visuais imediatas, em que se enfocava o caráter simbólico do patrimônio 

urbano – o valor de unidade nacional.  

Com isso, a utilização do patrimônio passou a basear-se no valor 

simbólico e na sua valorização como produto de mercado. O centro histórico 

começou a ser visto no circuito do mercado global como produto e elemento de 

identificação ou diferenciação local para atrair público consumidor, sendo um dos 

elementos da concorrência entre as cidades. Uma das formas de explorar essa 

potencialidade financeira é o turismo cultural, razão pela qual a valorização do 

patrimônio nos dias de hoje envolve: 
 

a encenação de práticas culturais ditas tradicionais ou produtos de fabrico 
artesanal, procurando, desse modo, recriar e oferecer tempos, lugares e 
experiências cada vez mais distantes dos quotidianos dos indivíduos. O 
patrimônio, para além de preservado, necessita também de ser observado 
e experimentado/experienciado no presente (ANICO, 2005, p. 05). 

 
Essas práticas relacionadas ao patrimônio podem ser relacionadas ao 

advento do planejamento estratégico, já abordado, que colocou o patrimônio como 

um dos elementos de consumo cultural e modificou a própria definição de cultura, 

que passou a ser encarada como ferramenta para construção de uma imagem 
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favorável da cidade, que a torne competitiva para disputar o capital nacional e 

internacional. A cultura foi transposta de instrumento de crítica para um meio de 

reafirmar a cidade como mercadoria. Assim, os centros históricos acabaram 

servindo, muitas vezes, aos interesses econômicos do capital privado, sendo 

colocados como porções bastante valorizadas da cidade (CARVALHO, 2004). 

Marques (1995) afirma que a transição dos bens culturais para o circuito 

das mercadorias foi a solução encontrada para promover a intervenção financeira 

nos centros históricos. Ao mesmo tempo em que promove o atendimento às 

necessidades de identidade e significado simbólico da população, é rentável para a 

iniciativa privada e soluciona o problema de falta de verbas do poder público. Sendo 

assim, essas intervenções, embora utilizando o argumento da preservação de áreas 

antigas da cidade, culminaram na apropriação cenográfica dos espaços, 

desconsiderando-os como produtos sociais (com valor de memória e história) e 

depositários de conhecimento histórico (valor cognitivo), transformando-os em 

mercadorias a serem consumidas (valor de troca ou econômico). 

As recuperações atuais que vêm sendo feitas nos centros históricos não 

envolvem, na maioria das vezes, a retomada do sentido simbólico. Em muitas 

cidades, na tentativa de retomar valores identitários e de memória, foram reutilizadas 

estruturas sem significado, que resultou na construção de cenários e de espaços 

sem vida e sem conteúdo cultural, pois a tudo pôde ser atribuído valor patrimonial 

(ARANTES, 1998). O patrimônio cultural perdeu parte de seu significado e passou a 

ser mais um produto da indústria turística. Nesse contexto, os bens foram 

selecionados mais pelo potencial econômico do que pelo significado. 

Choay (2001) faz severas críticas à forma como vem sendo conduzido o 

lazer cultural, pois os grandes grupos de visitantes são levados a “conhecer” o 

patrimônio, sem a eles ser permitida, contudo, uma apreensão dos seus valores 

históricos e artísticos. Não se aborda como os edifícios foram incorporados à 

história, nem qual sua referência na perspectiva temporal e, devido ao curto tempo 

proporcionado nas visitações, não é permitida sua apreensão estética. Se para os 

estudiosos do patrimônio os valores artísticos e históricos não se perderam, para o 

público em geral não se está contribuindo para a construção do conhecimento e à 

apreciação da arte. Além disso, a autora considera que essas práticas estão 

condenadas à autodestruição, frente ao imenso fluxo de visitantes que o patrimônio 

cultural edificado vem recebendo. 
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Do que foi exposto, percebe-se que dois valores consolidaram-se nos 

últimos quinze anos e tornaram-se mais evidentes em relação à noção 

contemporânea de patrimônio: o valor de compensação e o de consumo, derivados, 

respectivamente, dos valores de memória, afetivo e reverência; e do valor de uso e 

econômico. Detectar esses valores auxiliam não só a compreender a acepção 

contemporânea de patrimônio, como também qual a direção das políticas de 

preservação atuais. Esses dois fatores estão intimamente ligados, uma vez que é do 

maior ou menor valor de compensação que o bem patrimonial oferece que depende 

sua capacidade de atrair público e, por conseqüência, de gerar rentabilidade. Em 

contrapartida, o valor de consumo faz com que se valorize ou não os demais valores 

do patrimônio – cognitivo, artístico, histórico, memorial – segundo os interesses de 

um capital privado e de um poder público que, infelizmente, nem sempre vêem a 

preservação do patrimônio como o fim maior das suas ações. 

Para Choay (2001), o papel assumido pelo patrimônio cultural nos dias 

atuais, decorrente dos valores a ele atribuídos, enseja outras discussões. A forma 

como o patrimônio é percebido contemporaneamente é conseqüência da 

necessidade do indivíduo em se situar na complexidade da vida contemporânea, 

portanto, o valor de compensação e econômico atribuído ao patrimônio cultural é 

transitório. No momento em que isso não seja mais necessário, em que o ser 

humano não possa mais se reconhecer nele, o patrimônio perderia seus valores 

memorial e afetivo, restando apenas o valor intelectual, de estudo da origem e de 

entretenimento. Em vez dessa necessidade de preservar tudo que pertence ao 

passado, é preciso conservar a capacidade humana de dar continuidade ao 

patrimônio e de reutilizá-lo, o que leva a repensar e reformular as práticas atuais 

relativas ao patrimônio. 

Já Anico (2005) possui uma visão mais otimista, vislumbrando 

conseqüências positivas dessa síndrome patrimonial. Considera que o passado, tal 

como é interpretado no presente, passou a ser parte da cultura contemporânea. 

Assim, seus sentidos e significados atuais são construídos e negociados por 

diversos atores sociais, que associam diversos valores aos bens patrimoniais. A 

reinterpretação do patrimônio pode, então, contribuir para a estruturação de 

identidades locais, regionais ou nacionais, ou funcionar como instrumento 

pedagógico e ideológico. Dessa maneira, o espaço global apresenta-se, ao mesmo 

tempo, como arena em que ocorre um maior contato entre culturas e economias e 
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na qual se promove o ressurgimento das culturas locais, por meio da valorização 

das memórias e do patrimônio. O patrimônio possibilitaria, portanto, transformações 

sociais e culturais, discussões relacionadas ao conceito de cultura e às 

manifestações culturais, bem como abriria o debate sobre seu papel frente aos 

grupos sociais e poderes públicos, auxiliando a construção de uma história, memória 

e cultura mais inclusivas, plurais e democráticas. 
A partir das posições expostas, conclui-se que, em função dos valores de 

que o patrimônio é contemporaneamente embutido, ele pode desempenhar dois 

papéis: ao mesmo tempo em que pode ser excludente e alienante, quando utilizado 

para o turismo de massa que não enfoca os valores históricos, artísticos e de 

memória dos bens, ele possibilita também a inclusão social, ao permitir o registro da 

memória e história de grupos distintos. 

Sendo assim, questiona-se: em que medida esses valores conferidos ao 

patrimônio contemporaneamente contribuem ou prejudicam a sua preservação? 

Como resposta a esse surto patrimonial, de a tudo se querer conservar, virá um 

movimento inverso? E, após esse debate, quais os valores que permanecerão e que 

definirão, em outro contexto, o conceito de patrimônio? E a questão colocada por 

Walter Benjamin (1933, apud GONÇALVES, 2005, p. 11) no início do século XX 

ressoa mais atual do que nunca: "qual o valor de todo nosso patrimônio cultural, se a 

experiência não mais o vincula a nós?". 

Sendo assim, além de identificar o conceito associado ao patrimônio 

cultural edificado e quais os valores atribuídos ao patrimônio nos dias atuais, a 

presente pesquisa procura enfocar se o patrimônio cultural edificado liga-se à 

experiência dos habitantes, se ele é apropriado pela população, por meio da 

investigação da representação social dos bens patrimoniais que permeia o 

imaginário mossoroense. É sobre esses temas que se passa a tratar agora. 

 

 
3.3. PATRIMÔNIO EDIFICADO COMO LUGAR DE MEMÓRIA 

 

A cidade, como produção humana, é o reflexo de uma variada gama de 

valores, construções históricas e sociais que se relacionam ao imaginário (FREIRE, 

1997). O espaço urbano que contém os bens patrimoniais edificados é o local onde 

a dimensão subjetiva revela-se de forma mais intensa. Por meio das práticas sociais, 
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são atribuídos valores ao patrimônio cultural que ultrapassam a esfera objetiva, 

englobando os símbolos, as relações afetivas com o espaço, a identidade e a 

memória. Sendo assim, faz-se necessário abordar essas noções, que se ligam 

intimamente ao conceito de patrimônio cultural. 

O espaço urbano é tanto objeto como sujeito do imaginário, isto é, ao 

mesmo tempo em que o imaginário elabora imagens e símbolos sobre ela, os seus 

atributos físicos constituem-se em elementos para a constituição do imaginário. 

Esses símbolos servem como códigos que permitem a identificação do grupo. 

O imaginário estrutura-se a partir das instituições sociais, da religião, da 

organização econômica, da estrutura jurídica, do poder político e também do espaço 

físico, que adquire significação por meio das práticas sociais. Nesse processo, 

quando o espaço é representado no imaginário, a ele são atribuídos valores. Assim, 

a percepção da parte da cidade em que se localizam as edificações de importância 

histórico-arquitetônica ultrapassa a dimensão física.  

O espaço adquire significado por meio da experiência, onde há interação 

entre o indivíduo e o ambiente, permeado pelas relações sociais, que possibilitam a 

estruturação de uma rede de significados e sentidos culturais (CARLOS, 1996). 

Passa a ser, então, um lugar com forte carga subjetiva, ligado mais às experiências, 

ao aspecto afetivo, à necessidade de raízes do que ao sentido geográfico do termo. 

A apropriação envolve significados, crenças, concepções, sentimentos, atitudes, 

opiniões, imagens e senso comum, relativos ao patrimônio, revelados nas práticas 

sociais eventuais ou cotidianas. Freire (1997, p. 57) considera que a apropriação 

acontece quando “os objetos são incorporados ao repertório visual de seus 

habitantes, ligando-se as suas experiências afetivas, momentos significativos de sua 

vida”. Para que isso ocorra, é preciso que transcorra certo período de tempo, no qual 

ocorre a experiência com o ambiente. Sendo assim, o patrimônio construído é uma 

porção do espaço que, quando experienciado e apropriado, pode se tornar lugar. 

Com a apropriação, o indivíduo ou grupo social tanto assume determinado 

lugar como propriedade sua, como também entende que ele pertence ao lugar. Esse 

sentimento de pertença não se relaciona apenas à dimensão espacial: pertencer ao 

lugar significa também pertencer ao grupo. À medida que o sujeito interage com o 

lugar, em que contribui para sua construção, o meio deixa marcas no indivíduo, 

contribuindo para a construção da sua identidade. Como coloca Halbwachs (1990, p. 

69), “há em cada época uma estreita relação entre os hábitos, o espírito de um 
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grupo e os aspectos dos lugares onde ele vive”. Assim, a apropriação e a sensação 

de pertencimento estão intimamente relacionados à formação da identidade, seja 

individual ou coletiva. Por basearem-se em valores que são construídos social e 

historicamente, o processo de apropriação e, portanto, da estruturação de 

identidade, são dinâmicos.  

A identidade liga-se a outro conceito, o da alteridade. Isto é, afirmar a 

identidade significa afirmar-se perante o outro, principalmente no que se refere às 

singularidades. Os lugares que contêm os bens patrimoniais são aqueles, que, por 

conterem a memória do grupo social, são os mais utilizados pelos sujeitos e grupos  

quando eles precisam se colocar frente aos outros e, portanto, embasar a formação 

da identidade. 

A identidade do sujeito comporta, além da parcela individual, uma porção 

social ou coletiva, isto é, a imagem do sujeito para si e para os outros está ligada ao 

seu pertencimento a um grupo. Breakwell (1992, apud LOUREIRO, 2007) elenca 

quatro princípios de formação da identidade: auto-estima em relação ao grupo, que 

se liga ao sentimento de valor e orgulho social; continuidade, como ponto de fixação 

que permite a ligação entre passado e presente nas dimensões espacial e temporal; 

distinção, a necessidade de individualidade, de se sentir único; e o controle, a 

confiança do indivíduo em relação a resolver problemas no espaço em que vive. 

A declaração identitária não existe a priori, é sempre múltipla e inacabada, 

algo que busca se estruturar. Ela é construída, em um processo que leva em conta 

as questões existentes no contexto social. A identidade de um grupo em dado 

momento pode mais tarde ser esquecida, pois outro contexto e outras relações 

estarão em jogo. A identidade se estrutura a partir de elementos que se inter-

relacionam, como os valores culturais vigentes no grupo social e as relações com os 

lugares e a memória.  

O relevo da identidade nos dias atuais é conseqüência do que Agier 

(2001) nomeia de duas “exacerbações contemporâneas”. Por um lado, há o caráter 

reflexivo da identidade: nos contatos, cada vez mais freqüentes, entre o indivíduo e 

os outros, ele se apresenta sem referenciais de grupo. Por outro, o aspecto 

declarativo da cultura, no momento em que ela enuncia o que os indivíduos querem 

expressar, sendo o que lhes confere identidade. 

A memória é um dos elementos ligados à experiência que contribui para o 

processo de apropriação, pois permite a compreensão de como ocorreu a vivência 
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naquele lugar. Não existe memória sem imaginário e não há imaginário sem 

memória dos indivíduos. Com relação à identidade, a memória é um fator 

fundamental para sua constituição, em função do sentimento de continuidade e de 

pertencimento que confere ao indivíduo ou ao grupo. A memória cria identidade para 

o grupo, com o que é comum a ele. Um dos pontos que permite a identificação do 

sujeito com o grupo é um passado de acontecimentos e experiências em comum, 

que possa funcionar como elo, que fomente o sentimento de pertença. Essa 

memória coletiva tem um caráter dinâmico: quando o grupo muda ao longo do 

tempo, as lembranças também se transformam. Ela só subsiste enquanto o grupo 

social existe; quando seus integrantes morrem, tem fim também a memória coletiva. 

As lembranças particulares só subsistem quando têm o respaldo das coletivas 

(POLLAK, 1992; HALBWACHS, 1990). 

Assim como a identidade, a memória é uma construção social, é um 

trabalho de organização que articula a lembrança e o esquecimento, sofrendo 

transformações constantes. A memória é seletiva, depende dos valores do indivíduo, 

do momento histórico e dos interesses do grupo social, que sempre remetem aos 

conflitos de definição das identidades (POLLAK, 1989). A memória coletiva é 

formada para dar sentido e estabelecer a maneira do indivíduo se relacionar com o 

mundo. Pode referir-se a acontecimentos pessoais vividos pelo indivíduo; relaciona-

se a acontecimentos regionais que, por terem marcado profundamente o grupo, são 

transmitidos para outras gerações; liga-se a personagens marcantes do grupo 

social; e relaciona-se a lugares, associados a momentos passados, significativos 

para o grupo social.  

Em relação ao espaço, a memória é coletiva, pois a percepção do espaço 

resulta do que o olhar apreende, que é trabalhado no imaginário a partir de valores e 

conceitos estabelecidos pelo grupo. O lugar funciona como suporte da memória 

coletiva e da identidade social. Assim, quando os lugares são transformados ou 

destruídos, há o sentimento de estranheza e perda das referências identitárias. 

A construção da identidade procura relacionar, de um lado, os imaginários 

locais, trazendo embutidos os significados dos lugares, as relações sociais e as 

memórias associadas; e por outro, as técnicas, imagens e discursos do mundo 

globalizado, que circulam livremente, sem obstáculos (AGIER, 2001). Ora, se a 

própria dimensão cultural está em construção, com a tensão entre o repertório global 
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e as peculiaridades locais, as identidades e memórias individuais e coletivas 

também estão passando pelo mesmo processo. 

No contexto atual da globalização, o patrimônio cultural desempenha um 

papel fundamental na procura ou criação das novas estruturas identitárias. Ele 

ultrapassa o conceito de lugar, espaço físico que é apropriado por meio da 

experiência, para ser um “lugar de memória”, que apresenta dimensão material e 

funcional, mas principalmente simbólica (NORA, 1993). Esses lugares contêm 

elementos necessários ao sentimento de continuidade dos indivíduos e grupos 

sociais. O autor também ressalta que os lugares de memória existem por que são 

necessários para a manutenção dos valores identitários: se as memórias ainda 

fossem vivenciadas e experenciadas, não seria preciso construir esses lugares. 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que fornece suporte ao pertencimento, memória 

e identidade dos sujeitos e grupos, o lugar “também é fragmento, resto, ilusão 

cambaleante em um tempo de brevidades, responsável por unir passado e presente” 

(BRANDIM, 2005, p. 240). 

Refletir sobre o patrimônio cultural edificado considerando-o como lugares 

de memória significa debruçar-se sobre a lógica subjacente aos conceitos, valores e 

usos conferidos a esses espaços ao longo do tempo e nos dias de hoje. Esse 

capítulo apresentou o percurso histórico da concepção de patrimônio, que culminou 

no seu alargamento, com a inclusão da dimensão imaterial, articulando-o também 

aos conceitos de apropriação, memória, identidade e lugar. A discussão sobre os 

valores associados ao patrimônio ao longo do tempo permitiu a identificação dos 

aspectos mais ou menos destacados em cada momento. Com a enunciação dos 

valores patrimoniais nos dias correntes, relacionados à situação da cidade de 

Mossoró, foi possível visualizar quais os fatores a serem levados em conta quando 

da estruturação das representações sociais por parte da população, fomentadas 

pela valoração atribuída a determinados bens. Esse sistema valorativo é 

coletivamente construído, fruto dos conflitos internos aos grupos sociais. São esses 

aspectos abstratos e invisíveis, como as relações com os lugares, as estruturas 

identitárias, a memória, tudo isso articulado no imaginário, que irão fundamentar a 

elaboração, reprodução e expressão das representações sociais acerca do 

patrimônio cultural edificado, tema a ser abordado no capítulo seguinte. 
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4. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: APORTE CONCEITUAL E 
METODOLÓGICO 

 

Frente ao objetivo de investigar a dimensão subjetiva ligada ao patrimônio 

cultural edificado, compreendido como uma construção social elaborada a partir da 

atribuição de valores feita pelos grupos sociais e relacionado ao processo de 

apropriação, à identidade e à memória, considerou-se que a teoria das 

representações sociais fornecia o aporte conceitual e instrumental mais adequado. 

Esse arcabouço teórico permite a investigação dos sentimentos e valores da 

população em relação ao patrimônio cultural edificado de Mossoró, presentes nas 

representações sociais, expressas na fala dos indivíduos, que revelam a apropriação 

ou o distanciamento em relação a esses bens patrimoniais. 

A fim de apresentar a teoria e as técnicas utilizadas, segue-se uma breve 

abordagem sobre a Teoria das Representações Sociais, com enfoque nos pontos 

dessa teoria que fornecem elementos para a análise da dimensão subjetiva do 

espaço. Trata-se, ainda, da pesquisa qualitativa, destacando-se os princípios 

relativos aos instrumentos, procedimentos e seleção do grupo pesquisado. 

Finalizando o capítulo, buscou-se explanar o que seria a técnica de análise de 

conteúdo e sua contribuição para o tratamento e análise das entrevistas, enunciando 

as etapas e ações empreendidas na realização da pesquisa. 

 

 

4.1. PRINCÍPIOS E CONCEITOS TEÓRICOS 
 

A percepção do mundo pelo indivíduo é feita embasando-se em dois 

esquemas estruturais: por um lado, há a estrutura social referente aos agentes 

sociais e às instituições; por outro, há a estrutura dos sistemas simbólicos 

existentes, resultantes de disputas anteriores (BOURDIEU, 2004). Assim, ao mesmo 

tempo em que a apreensão da realidade contribui para a produção simbólica do 

mundo, ela é influenciada pelo sistema preexistente. São as representações, 

elaboradas continuamente pelos sujeitos sociais, que mediam esse processo de 

percepção da realidade. Aqui, entram em jogo os interesses dos sujeitos sociais, 

que procuram impor sua visão de mundo. A realidade pode ser percebida e então 

 



 73

representada de diversas maneiras, pois os objetos, entre eles os espaços físicos, 

sempre contêm uma face passível de ser interpretada e que: 
 

[...] enquanto objectos [sic] históricos, estão sujeitos a variação no tempo, 
estando a sua significação, na medida em que se acha ligada ao porvir, em 
suspenso ela própria, em termo de dilação, expectante e, deste modo, 
relativamente indeterminada. Esta parte do jogo, da incerteza, é o que dá 
fundamento à pluralidade das visões do mundo, ela própria ligada à 
pluralidade dos pontos de vista (BOURDIEU, 20004, p. 140). 

 

São as representações sociais que expressam as diversas visões de 

mundo dos indivíduos. Elas apresentam um caráter construtivo, criativo e autônomo, 

pois possibilitam a interpretação da realidade, estando intimamente ligadas às 

formas de expressão e produção do espaço pelo sujeito (JODELET apud 

BARBOSA, 2000). A representação social do patrimônio edificado se traduz nas 

percepções diferenciadas, resultantes da experiência das pesoas relativa a objetos 

históricos e estéticos do ambiente urbano. 

A teoria das representações sociais, ligada à área de Psicologia Social, foi 

desenvolvida inicialmente por Moscovici em sua obra “Representação Social da 

Psicanálise”, em 1961. Entende-se representação social como “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 

(JODELET, 1984 apud SÁ, 2004, p. 32). As representações sociais são um 

conhecimento prático, que possibilita a compreensão do mundo e a comunicação 

dentro do grupo social, sendo elaboradas pelos sujeitos sobre objetos socialmente 

valorizados. 

A investigação centrada nas representações sociais fundamenta-se no 

fato de que, consciente ou inconscientemente, elas são utilizadas nos momentos 

decisórios em relação à cidade e que, por meio delas, são expressos os valores da 

sociedade, pois as representações sociais justificam e racionalizam comportamentos 

anteriores e guiam atitudes comportamentais (WAGNER, 2003).  

As representações, ao mesmo tempo em que são particulares a cada 

indivíduo, estão diluídas na sociedade, na mídia, na literatura, na arte e nas diversas 

formas de expressão. Elas encontram-se, portanto, relacionadas com o espaço 

público, onde são fomentadas, desenvolvem-se e são expressas. Por meio delas, os 

atores sociais dão sentido ao mundo, o re-significam, criam símbolos e estabelecem 

sua identidade (JOVCHELOVITCH, 2003). A ligação entre representações sociais e 
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imaginário é bastante forte, uma vez que aquelas são construídas a partir de 

memórias, fantasias e percepções individuais e do grupo. Nesse processo, o 

indivíduo re-elabora o mundo em que vive, articulando sua percepção da realidade, 

o que, por sua vez, balizará suas condutas (MOSCOVICI, 2005).  
As representações sociais têm uma dimensão individual, resultante da 

avaliação particular do sujeito, e outra dimensão coletiva, resultante dos pontos 

comuns no grupo social. Assim, cada representação é composta por uma série de 

elementos gerais, bem como apresenta uma esfera particular aos indivíduos e sub-

grupos sociais, integrantes da sociedade. Cada sub-grupo apresenta um 

conhecimento que lhe é pertinente, podendo ser considerada uma sub-

representação. A junção das diversas sub-representações fornece a representação 

social global, formada pela representação coletiva e por facetas que não são 

comuns a todos, porém são relevantes para certos sub-grupos sociais (WAGNER, 

2003). A orientação política e cultural existente, o papel funcional do indivíduo e dos 

sub-grupos no corpo social e o acesso aos meios de comunicação são fatores que 

interferem na constituição das representações sociais. Assim, certos elementos e 

imagens vão se repetir em diversos grupos e outros símbolos serão referidos por 

indivíduos e grupos específicos, o que faz com que a teoria das representações 

sociais permita uma abordagem bastante enriquecedora, fundamentada na 

articulação entre o sistema cognitivo individual e as estruturas simbólicas coletivas. 

Há um movimento contínuo entre o processo de formulação das 

representações e a realidade. Por um lado, é por meio das ações do indivíduo e 

suas relações com os outros que as representações são estruturadas, permitindo 

uma mediação entre o sujeito e o mundo que ele, ao mesmo tempo em que 

descobre, também ajuda a construir. Por outro viés, as representações sociais 

possibilitam a criação de símbolos dentro da rede de significados vigente 

(JOVCHELOVITCH, 2003). 

O processo de elaboração das representações sociais envolve os 

mecanismos da objetivação e da ancoragem. Ancoragem é o processo de tornar o 

não-familiar, familiar; possibilita que o objeto da representação seja integrado ao 

sistema de pensamento já existente, classificado e denominado. Já a objetivação, 

consiste na associação de uma figura ao objeto representado; é a transformação da 

idéia em uma forma tangível, como, por exemplo, a associação de Deus à figura de 

um pai. O ato de representar faz com que os objetos sejam re-elaborados e 
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inseridos no contexto do indivíduo. Assim, na estrutura de cada representação 

social, há duas dimensões indissociáveis, a figurativa e a simbólica: em toda figura 

há um sentido e para todo sentido há uma figura correspondente (MOSCOVICI, 

1976 apud SÁ, 2004). 

Os processos de objetivação e ancoragem ocorrem simultaneamente: 

para classificar algo desconhecido em um sistema preexistente, é necessário atribuir 

ao objeto uma figura, possibilitando assim que a ele seja associado um sentido, 

tornando-o conhecido, próximo, compreensível, ao ser considerado dentro de uma 

rede de conhecimento, que por sua vez, engloba representações sobre outros 

objetos. 

As representações sociais apresentam três características básicas: elas 

são a referência de alguém em relação a alguma coisa; ligam-se ao imaginário e a 

sua construção; e os elementos estruturantes da representação provêm de uma 

essência comum ao grupo social. Elas permitem a compreensão do mundo, com a 

integração de um novo elemento ao sistema de significados já existentes e pautando 

os comportamentos e condutas relacionadas a essa rede simbólica por meio da 

interpretação desse novo objeto, viabilizando o desenvolvimento psíquico e a vida 

em sociedade (FREIRE, 1997). 

Enquanto permitem ao ser humano associar novos objetos ao sistema 

cultural existente, as representações funcionam como forma de atribuição de valores 

e de interpretação da realidade. São, portanto, uma das fontes de informação que o 

sujeito social utiliza para determinar suas ações, seja de apropriação ou de 

distanciamento.  

As representações sociais podem ser entendidas como um processo em 

que é preciso considerar, além dos mecanismos de elaboração (ancoragem e 

objetivação) e da sua estrutura (identificando os elementos centrais e periféricos), o 

tempo de seu surgimento, elaboração e divulgação (SPINK, 2004). 

O contexto em que são fomentadas e expressas as representações 

sociais pode ser compreendido a partir de uma perspectiva temporal: há o tempo 

mais curto, da interação, em que são expressas as representações sociais; existe o 

tempo médio, em que ocorre o processo de socialização, com a inserção do sujeito 

no grupo e no sistema de representações sociais; e há ainda o tempo mais longo, 

em que é construída a memória social (SPINK, 2003). As representações, 

compreendidas como produtos sociais, têm sempre que ser remetidas às condições 
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sociais que as fomentaram, pois o estudo da atribuição ou não dos valores 

patrimoniais a determinado espaço leva em conta não só os valores do tempo atual 

como os sentidos dados ao lugar no passado. 

Procurando abordar os diversos momentos desse processo, nesta 

pesquisa, foram realizadas entrevistas que permitiram a apreensão das 

representações sociais expressas pelos sujeitos sociais (tempo curto), a análise da 

situação atual do patrimônio cultural edificado de Mossoró (tempo médio), a 

pesquisa dos antecedentes históricos de Mossoró (tempo longo) e a exposição da 

criação, do desenvolvimento e do conceito contemporâneo de patrimônio (tempos 

curto, médio e longo). 

A seleção dos instrumentos, dos procedimentos e das técnicas a serem 

adotados em uma pesquisa de investigação das representações sociais depende de 

qual dimensão do fenômeno será estudada (WAGNER, 2003). No caso em tela, 

visando ao objetivo de identificar a representação social do patrimônio edificado em 

Mossoró, estabeleceu-se uma premissa para determinar de que modo o estudo seria 

realizado: delinear a representação social predominante, porém sem desconsiderar 

a diversidade de representações existentes. 

 

 

4.2. GRUPO PESQUISADO, INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 

Partindo-se das leituras referentes aos princípios teóricos, bem como de 

estudos empíricos que tratam da investigação de representações sociais, percebeu-

se não existir um método próprio dessa teoria. Como diz o próprio Moscovici (1988 

apud SPINK, 2004), sua decisão de não estabelecer métodos rigorosos foi motivada 

pela necessidade de considerar a possibilidade de ampliação do aporte conceitual e 

que, por isso, seria necessário deixar o pesquisador livre para usar a criatividade: 
 

Sou fundamentalmente contra a tendência de fetichizar um método 
específico [...]. A tarefa do pesquisador [...] é de discernir qual de nossos 
métodos pode ser mantido com plena responsabilidade (MOSCOVICI, 
2003, p. 14). 

 

Assim, os procedimentos metodológicos a serem realizados dependem do 

objeto de estudo, não existindo um método específico das representações sociais. 

Segundo Spink (2004), apesar da diversidade de procedimentos na pesquisa relativa 
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às representações sociais, dois pontos devem ser levados em conta: a ênfase nas 

condições de produção das representações sociais e o uso de material espontâneo. 

A primeira exigência justifica-se pelo fato do conhecimento ser um produto social, 

assim seu estudo deve necessariamente remeter às condições sociais que o 

originaram. O segundo ponto refere-se à questão de que as representações sociais 

são elaboradas na interação entre os indivíduos, fazendo com que esse diálogo 

deva ser investigado, das diversas maneiras possíveis: por meio de questões 

direcionadas, de entrevistas abertas ou já materializado em produções como livros, 

documentos, memórias, material iconográfico ou matérias de jornais e revistas. 

Corroborando essa informação, Sá (2003) destaca que no estudo das 

representações sociais, seus suportes devem ser analisados, como a fala, o 

comportamento, os documentos e as práticas cotidianas. Na bibliografia consultada 

constatou-se certo consenso de que a pesquisa é, na maioria das vezes, qualitativa, 

pois, para se investigar as representações sociais é necessário debruçar-se sobre a 

realidade social, procurando-se detectar os valores, atitudes e opiniões dos sujeitos 

e a interação entre eles nos seus lugares.  

O debate acerca da questão quantitativo versus qualitativo ocupou, 

durante algum tempo, espaço nos meios acadêmicos, sendo capitaneada, de um 

lado, pelos positivistas, e de outro, pelos adeptos da corrente compreensivista. A 

discussão era marcada fundamentalmente pela oposição entre as abordagens. 

Superada essa idéia de dicotomia, prevaleceu o entendimento, adotado neste 

trabalho, de que, em se tratando de ciências sociais, é preciso investigar a dimensão 

qualitativa dos fenômenos, em que a abordagem quantitativa possibilita o tratamento 

estatístico dos dados. 

Para Minayo (1994), a abordagem qualitativa pode ser uma teoria ou um 

método, pois ao mesmo tempo em que permite a detecção de processos, grupos e 

expectativas sociais, possibilita também construir instrumentos baseados na 

percepção dos sujeitos, estabelecendo indicadores e categorias de análise. A 

análise qualitativa fornece também outro olhar para os dados quantitativos, na 

medida em que os aproxima da realidade empírica. Ela possibilita a compreensão do 

fenômeno estudado a partir da perspectiva dos sujeitos. Investigam-se os 

significados, valores e atitudes expressos por eles, isto é, trata-se de um universo de 

elementos subjetivos que não podem ser coletados com um tipo de abordagem que 

se apóia em quantidades, médias e estatísticas (MINAYO, 1996). A pesquisa 
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qualitativa baseia-se nos dados recolhidos no bojo das relações sociais, que 

deverão ser analisados partindo dos significados que os sujeitos atribuem às suas 

ações e fatos, bem como trabalha com a relação entre as atitudes dos indivíduos e o 

contexto social. 

Spink (2003) considera que o estudo das representações pode ser feito 

utilizando-se a análise quantitativa e qualitativa dos dados. Com a abordagem 

quantitativa, é possível verificar as representações sociais mais comuns em um dado 

grupo social, bem como aquelas que permanecem ao longo do tempo. Já com a 

análise qualitativa, pode-se identificar a lógica da construção, por meio do fala de 

cada indivíduo. Assim, verifica-se que, se por um lado a análise quantitativa fornece 

um quadro geral do conjunto, deve-se compreender que a representação social do 

grupo não é o conjunto das representações individuais. Ao mesmo tempo, a 

representação de um indivíduo só tem sentido quando contextualizada com as dos 

demais integrantes do grupo social. 

Frente ao aspecto dual das representações sociais – que possuem uma 

faceta individual e outra coletiva, envolvem símbolo e significado, são elaboradas na 

interação entre o pensamento popular e o contexto social –, é necessária a 

utilização de um método multifacetado que abarque os aspectos a serem 

investigados. Assim, a combinação das análises quantitativa e qualitativa viabiliza a 

triangulação metodológica20, permitindo a apreensão mais aproximada do fenômeno 

em estudo (FLICK, 1992 apud SPINK, 2003). 

Neste trabalho, a abordagem qualitativa teve início a partir da realização 

das entrevistas, prosseguindo no tratamento das informações com utilização da 

análise de conteúdo. Já a análise quantitativa foi utilizada na apreciação dos dados, 

a fim de fornecer uma visão geral das representações sociais existentes. 

 

4.2.1. Grupo pesquisado 
 
Em se tratando de pesquisa qualitativa, a definição do tamanho do grupo a 

ser pesquisado é feita a partir de critérios diferentes dos estabelecidos na pesquisa 

quantitativa. Minayo (1996) coloca que no estudo qualitativo o critério numérico não 

determina a representatividade, ao afirmar que uma boa amostragem é aquela que 
                                                 
20 A triangulação metodológica consiste na utilização de vários métodos para pesquisar um único problema, 
geralmente utilizando-se técnicas das abordagens qualitativa e quantitativa, possibilitando uma maior validação 
da pesquisa. 
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permite analisar o problema em suas múltiplas dimensões. Na pesquisa qualitativa, 

deve ser levado em conta a representatividade dos sujeitos no contexto, a facilidade 

ou dificuldade de entrevistar os indivíduos e o tempo disponível do pesquisador 

(ARAÚJO, 2001). Nesse caso, o grupo pesquisado deve ser adequado aos objetivos 

do estudo, além de ser diversificado e exemplar da população estudada, de modo a 

fornecer as informações necessárias para que se possa analisar o fenômeno.  

Spink (2004) ressalta que, em se tratando de representações sociais, 

dada a complexidade do fenômeno e a impossibilidade de abarcar toda a população, 

o mais usual é trabalhar com determinados grupos ou sujeitos, indivíduos de 

diferentes populações, que evidencie as representações sociais em foco. Como se 

pretendia também fazer a abordagem quantitativa das informações coletadas, 

procurou-se estabelecer um número de entrevistados suficiente para permitir a 

detecção de representações sociais comuns aos diversos grupos, mas que 

possibilitasse a contagem numérica dos dados. Considerou-se ainda que, para a 

teoria das representações sociais, o indivíduo não deve ser considerado apenas 

isoladamente, mas também como integrante de um grupo social, o que significa que 

as dimensões individuais e coletivas são abordadas. Por isso, é preciso estudar 

certo número de casos para captar os elementos comuns e as divergências entre as 

representações sociais dos sujeitos. 

Partindo desses pontos, na seleção do grupo pesquisado do presente 

estudo seguiu-se os critérios da análise qualitativa e as exigências em relação à 

representatividade dos valores enunciados. Considerou-se que, para atingir o 

objetivo do estudo, o grupo a ser entrevistado deveria ser composto por informantes 

em diversas posições da sociedade, que enunciassem representações sociais 

distintas. Portanto, de acordo com a definição do recorte espacial (bairro Centro) e 

levando em conta o objeto de estudo, os seguintes grupos foram definidos: 

 Moradores de residências do Centro;  

 Comerciantes com lojas no Centro; 

 Usuários do comércio e dos serviços do bairro; 

 Sujeitos sociais em posições chaves da sociedade: jornalistas, 

historiadores, técnicos da Prefeitura e de órgãos da esfera cultural. 

Algumas diretrizes foram levadas em conta para definir a quantidade de 

indivíduos a serem entrevistados. Em primeiro lugar, viu-se que a população do 
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bairro Centro é composta por aproximadamente 3.000 moradores (IBGE apud 

Natrontec, 2001). Trinta entrevistas corresponderiam a 1% da população moradora 

do bairro. Levando-se em conta que os pesquisados estão classificados em quatro 

grupos e que alguns entrevistados não moram ou trabalham no bairro, achou-se 

mais acertado ampliar o número, chegando a um total de 40 entrevistas, divididas 

igualmente entre os grupos. 

Como critério de inclusão no grupo de comerciantes, usuários e 

moradores, considerou-se o fato de as pessoas morarem, possuírem 

estabelecimento comercial ou freqüentarem o bairro Centro há no mínimo dez anos. 

Para os sujeitos em posições-chave, a exigência era terem um posicionamento 

público acerca do patrimônio edificado de Mossoró, conhecimento na área ou 

ocuparem cargos em órgãos públicos ligados à preservação do patrimônio. 

Cogitou-se a possibilidade desse número variar, conforme fossem feitas 

as entrevistas, pois se poderia constatar uma variedade de respostas que apontasse 

a necessidade de ampliar o número de entrevistas. Considerou-se ainda que, no 

decorrer das entrevistas, poderia haver indicação de outros indivíduos, apontados 

pelos entrevistados, de pessoas com informações privilegiadas a fornecer. Contudo, 

isso não ocorreu, só havendo a substituição de um sujeito-chave por outro, indicado 

por um dos entrevistados. Buscou-se, ainda, na aplicação das entrevistas, abranger 

toda a área de estudo – o bairro Centro – distribuindo os locais de entrevista em 

diversos pontos do bairro. Como área de aplicação das entrevistas, foi selecionada 

parte do bairro Centro, definindo-se um perímetro onde se localizam a maioria das 

edificações de valor histórico-arquitetônico21.  

 

4.2.2. Instrumento de pesquisa 
 
Com relação ao instrumento de coleta de dados, a maioria dos estudos 

sobre representação social entende que a linguagem é o meio para sua 

investigação, uma vez que por meio das palavras se reinterpreta e se re-elabora a 

realidade, pois as representações sociais estão intimamente ligadas à comunicação 

na vida social, seja através dos diálogos, rituais, padrões de trabalho ou expressões 

artísticas (JOVCHELOVITCH, 2003). Além disso, a fala dos indivíduos contém em 

                                                 
21 Baseado no inventário constante em estudo sobre o patrimônio edificado de Mossoró, já mencionado neste 
trabalho (COSTA, 2005). 
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seu bojo as condições estruturais da sociedade, como os sistemas de valores, as 

normas culturais e os símbolos (BOURDIEU, 2004).  

Assim, a utilização da teoria das representações sociais implica na adoção 

de procedimentos de pesquisa que privilegiam a fala, o que pode ser conseguido por 

meio da realização de entrevistas. Por meio delas, busca-se detectar não apenas o 

conteúdo manifesto, mas também as oscilações, as hesitações e o contexto, que 

ajudam a revelar o imaginário do indivíduo. A fim de capturar a fala dos atores 

sociais procedeu-se à pesquisa de campo, procurando adquirir informações sobre o 

problema, retirando dados da realidade social onde o fenômeno investigado ocorre. 

Spink (2004) destaca que a maioria dos estudos em representações 

sociais privilegia a entrevista semi-estruturada, por permitir o resgate de material 

bastante rico. Analisando as opções de instrumentos, entre as entrevistas de roteiro 

fechado, a aberta e a semi-estruturada, selecionou-se essa última como instrumento 

de pesquisa de campo. Nesse modelo, o pesquisador lança uma série de perguntas, 

temas ou afirmações, que servem para guiar a entrevista, mas deixando liberdade 

para o entrevistado discorrer mais longamente sobre os pontos que julgar relevantes 

(BIASOLI-ALVES, 1998). A escolha pela entrevista semi-estruturada se deu em 

virtude do objetivo da pesquisa, pois esse tipo de roteiro não é extremamente 

aberto, o que dificultaria a categorização das respostas, nem restringe o universo de 

respostas, permitindo que o indivíduo enuncie seu modo de pensar ou de agir, seus 

sentimentos, crenças e valores. 

Algumas diretrizes foram levadas em conta na elaboração da estrutura da 

entrevista: procurou-se partir de perguntas mais simples para as mais complexas; as 

questões deveriam compor um todo lógico; foram utilizadas palavras simples, sem 

recorrer a termos técnicos ou eruditos; as perguntas elaboradas evitaram 

ambigüidades ou recusas em responder (CHIZZOTTI, 2006). O roteiro final 

(apresentado no apêndice) foi embasado nos princípios teóricos, nas indicações da 

pesquisa qualitativa e na realização de teste para ajuste. Seguiu-se a linha de 

raciocínio de que o entrevistado partisse de uma imagem que fosse imediatamente 

associada à Mossoró, quando então se requisitava que essa imagem fosse 

pormenorizada. Em seguida, tratava-se especificamente do centro da cidade, 

solicitando uma imagem atual e aquela construída a partir da memória. Nesse ponto, 

iniciava-se uma discussão acerca do patrimônio edificado, de sua destinação e os 

aspectos envolvidos. Finalizando a entrevista, chegava-se ao cerne da entrevista, 
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qual seja, obter do indivíduo uma definição de patrimônio e a enumeração de pontos 

da cidade que servissem como exemplo. O objetivo era que, ao final das entrevistas, 

fosse possível identificar o sistema de valores da sociedade mossoroense 

contemporânea, para que fosse possível inferir o que o patrimônio construído de 

Mossoró representa, hoje, para os diversos sujeitos sociais. 

 

4.2.3. Procedimento da coleta de dados 
 
Após a definição do grupo a ser entrevistado e da elaboração do 

instrumento de pesquisa, seguiu-se a pesquisa de campo para realização das 

entrevistas. Não foram realizados teste-piloto, uma vez que já haviam sido feitas 

duas entrevistas na fase de elaboração do roteiro, que contribuíram para a 

adequação das questões. Foram feitas mudanças em relação às perguntas nº 1 e 8, 

que passaram a exemplificar e fornecer mais informações ao entrevistado, caso 

houvesse dificuldade em responder. Na questão 1, quando o entrevistado não 

conseguia responder o que considerava como símbolo da cidade, eram citados 

exemplos, como do carnaval em Olinda, das praias de Natal e dos altos edifícios em 

São Paulo. Em relação à questão 8, se o sujeito não havia conseguido definir 

patrimônio na pergunta anterior, um conceito lhe era fornecido. 

As entrevistas foram 

realizadas pela manhã e a tarde, de 

segunda a sexta durante o mês de 

julho, procurando distribuí-las por todo o 

perímetro de estudo (figura 46), tendo 

sido registradas em gravador portátil e 

depois transcritas na íntegra (no 

apêndice). A abordagem aos usuários 

foi feita nas ruas e praças e os 

comerciantes foram entrevistados 

dentro de seus estabelecimentos 

comerciais. Quanto aos moradores, 

privilegiou-se a abordagem daqueles que 

estavam na porta de suas casas, onde ocorreram as entrevistas. As únicas 

entrevistas marcadas foram com os sujeitos-chave, tendo sido efetuadas geralmente 
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Fig. 46 – Mapa do perímetro da pesquisa, onde os 
locais de aplicação das entrevistas estão assinalados. 

Fonte: CAERN, 2004, manipulado pela autora. 
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em seus locais de trabalho, sendo apenas duas feitas em suas residências e uma na 

Biblioteca Municipal. Não houve número constante de pesquisas por dia, sendo o 

ritmo ditado pela disponibilidade dos sujeitos-chave e pelo detalhamento das 

informações fornecidas pelos entrevistados. 

Na aplicação das entrevistas, seguiu-se o seguinte procedimento: 

inicialmente, a pesquisadora apresentou-se, explicando que se tratava de um 

trabalho sobre o que as pessoas achavam importante na cidade e que a entrevista 

duraria cerca de 15 minutos. A palavra patrimônio não foi mencionada de início 

propositalmente, a fim de evitar o direcionamento das respostas. Primeiramente, 

procurou-se saber os dados de identificação do entrevistado, como sexo, faixa 

etária, nível de escolaridade, anos de moradia/comércio na cidade, verificando se os 

critérios de inclusão era preenchidos. A seguir, faziam-se as perguntas em função 

da estrutura inicial da entrevista, às vezes mudando a ordem das questões segundo 

o desenrolar da fala do entrevistado. 

A taxa de recusa foi inferior a 15%, considerada adequada pelo meio 

científico. Evitou-se abordar grupos de pessoas, porém em relação aos moradores 

isso não foi possível. Alguns sujeitos que estavam sozinhos em princípio se 

recusavam a responder, mas diante da solicitação reiterada da pesquisadora e após 

a leitura da primeira pergunta, mudavam de idéia. Os moradores e sujeitos-chave 

foram os que mais demonstraram interesse na pesquisa. Terminada a entrevista, 

informavam sobre outras fontes de pesquisa ou emitiam opiniões acerca da 

importância do tema. 

 

 

4.3. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

A fim de proceder ao tratamento dos dados, foi observada novamente a 

necessidade de mostrar a representação social predominante, mas também levar 

em conta a multiplicidade de representações existentes. Considerou-se ainda o fato 

da pesquisa centrar-se na fala dos indivíduos, expressivas de sentidos que revelam 

as representações sociais. Tendo isso em vista, julgou-se que a análise de conteúdo 

seria mais apropriada, por permitir a identificação de um padrão, com a abordagem 

quantitativa, bem como o tratamento qualitativo dos dados, que revelasse a 

diversidade de representações sociais.  
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A análise de conteúdo pode ser entendida como: 
 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objectivos [sic] de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2004, p. 37). 

 

Utilizando essa técnica, o grande volume de informações retirado da fala é 

classificado de acordo com os temas que se destacam. Os temas podem ser 

palavras, expressões ou frases extraídas do texto, cuja presença ou freqüência são 

significativas para o objeto pesquisado, considerando os critérios que embasam o 

estudo (MINAYO, 1994). Com a identificação dos temas, que permitem a 

categorização dos dados, é possível ultrapassar o conteúdo expresso pelo sujeito e 

interpretar as falas, utilizando o aporte conceitual selecionado e considerando o 

contexto cultural em que elas foram formuladas. 

A análise de conteúdo oscila entre dois pólos: por um lado, há a busca do 

rigor da objetividade e por outro, há a valorização da multiplicidade da subjetividade. 

Assim, utilizando-se a análise de conteúdo na abordagem quantitativa, procurou-se 

observar a freqüência como definidora de um padrão de pensamento; já na 

qualitativa, atentou-se para a presença ou ausência de temas como expressiva de 

valores e de modelos de comportamento. Seja baseado em números ou em 

avaliações, o objetivo da análise de conteúdo é, por fim, elaborar inferências, 

relacionando os dados ao aporte teórico da pesquisa. 

A finalidade principal desse tipo de investigação é a delimitação das 

construções representacionais que são elaboradas, conservadas ou eliminadas de 

acordo com as condições sociais de determinado grupo. Assim, as formas de 

expressão em que se revelam as representações sociais – a literatura, a fala ou o 

material midiático – devem ser investigadas pela análise de conteúdo (SPINK, 

2004). 

Minayo e Sanches (1993) colocam que o rigor matemático não pode 

sobrepujar a percepção da dimensão subjetiva, que não pode ser quantificada. 

Contudo, a contagem pode auxiliar a validação das proposições elaboradas, pois as 

técnicas que buscam um tratamento mais objetivo dos dados fornecem informações 

que possibilitam uma visão mais crítica do material analisado. 
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A análise de conteúdo é considerada por Bardin (2004) como 

predominantemente empírica. Entende-se, portanto, que não existe uma técnica 

definida para ser utilizada, que depende do tipo da fala e do objetivo da pesquisa. 

Entretanto, aponta quatro regras a serem observadas no processo de identificação e 

classificação dos temas. Primeiramente, afirma que o critério de categorização deve 

ser homogêneo: os dados devem ser inseridos nas categorias de acordo com um 

mesmo princípio. Em seguida, considera que uma unidade de registro só pode ser 

inserida em uma categoria do sistema, a não ser que expresse mais de um 

significado. Em terceiro lugar, deve-se atentar para a pertinência entre o material 

analisado, o objetivo do estudo e o sistema categorial estruturado. Finalmente, as 

informações disponíveis devem ser apresentadas de forma objetiva. Embasando-se 

nessas premissas, a autora estabelece uma seqüência de etapas a serem vencidas 

para a elaboração de uma pesquisa segundo a análise de conteúdo: 

 
 Pré-análise: nessa fase, há a organização do material pesquisado, com a escolha 

dos documentos a serem analisados, a retomada das hipóteses e objetivos iniciais 

da pesquisa e a elaboração de indicadores que guiarão a análise final. Procede-se à 

leitura flutuante dos dados, com a construção do corpus da pesquisa, que deve: 

abarcar os aspectos a serem tratados; ser representativo do universo pesquisado; 

ser estabelecido de acordo com critérios homogêneos na seleção de temas, técnicas 

e entrevistados; e ser pertinente aos objetivos da pesquisa. Nesse primeiro 

momento, há ainda a formulação de hipóteses e objetivos, com a determinação de 

temas gerais, recortes, conceitos teóricos, elaboração de indicadores e preparação 

dos dados para categorização. 

 

 Exploração do material: momento em que ocorre a manipulação do material 

coletado pelo pesquisador. O primeiro passo é a codificação das informações, com a 

transformação dos dados brutos em temas passíveis de análise. São definidas as 

unidades a serem estudadas, a forma de contabilização e as categorias em que 

devem ser encaixadas as respostas. A elaboração do sistema categorial é o objetivo 

principal dessa etapa; deve condensar, de forma simples e clara, elementos de 

significados iguais expressos de modo diferente. 

 Tratamento dos resultados obtidos: efetua-se a contagem e o emprego da 

análise estatística, que deve resultar na montagem de um quadro de resultados. As 
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informações são tabuladas, permitindo que os dados sejam apresentados e que as 

freqüências das categorias de cada questão sejam estabelecidas. Indica-se o que é 

típico, mostra-se a variação nas respostas e expõe-se a forma de distribuição das 

categorias pelos indivíduos. É importante que não haja um grande número de 

categorias, o que dificulta a abordagem estatística e a análise dos dados. A 

quantificação das informações permite tornar os dados válidos e significativos, 

facilitando a interpretação e a elaboração de inferências.  

Compreende-se que o objetivo das ciências sociais é compreender os 

fenômenos, interpretá-los, revelar a esfera simbólica que os permeia e identificar os 

significados subjacentes. Em relação à análise qualitativa, a validade dos estudos 

que a utilizam sempre pode ser passível de crítica, uma vez que as teorias, técnicas 

e instrumentos são construções sociais e por isso, contêm limitações. A própria 

informação que é coletada na pesquisa é um dado construído, pois é embasada em 

uma teoria, sendo entendida segundo os pressupostos e as hipóteses do 

pesquisador (MINAYO, 1994). Contudo, deve-se compreender que a realidade, tal 

como ela é, não poderá ser completamente apreendida, independentemente do 

método, técnica, procedimento ou teoria selecionada para analisar determinado 

objeto. Por conseguinte, ao se fazer um estudo, é necessário fazer escolhas e a 

confiabilidade da pesquisa vai decorrer dos cuidados do pesquisador em proceder 

para que o estudo seja coerente e bem construído conforme o aporte conceitual e 

metodológico utilizado.  

A análise de conteúdo foi empregada como tentativa de estabelecer 

parâmetros mais objetivos para a análise, pois, dado o caráter subjetivo do assunto 

tratado, procurou-se formas de ressaltar os temas mais recorrentes e, assim, facilitar 

a sua compreensão, isto é, buscou-se adotar uma técnica mais rigorosa para que, 

frente à heterogeneidade do objeto, não se perdesse a finalidade da pesquisa. 

Assim, o objetivo principal do método empregado foi determinar um 

padrão de resposta baseado nas freqüências dos temas, e assim fornecer um 

panorama geral. Complementando e enriquecendo esse quadro, foram também 

elaboradas inferências, fundamentadas na presença ou ausência de respostas, 

relacionando-as à teoria das representações sociais e as suas condições de 

produção e reprodução, buscando tanto mostrar a diversidade, quanto o que é 

comum e compartilhado nas falas. 
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Levando em conta os pontos acima expostos, relativos à teoria das 

representações sociais, aos métodos e técnicas da pesquisa qualitativa e, em 

especial, à análise de conteúdo, foram definidos os procedimentos de análise a 

serem utilizados na presente pesquisa. 

O primeiro passo foi a transcrição rigorosa das entrevistas, seguida pela 

leitura exaustiva do material, procurando ter uma visão geral do conjunto de dados, 

observando elementos a que se dava destaque, contradições, silêncios, hesitações, 

lapsos e forma de organização da fala. A partir dessa primeira leitura, foram listados 

possíveis caminhos para investigação, isto é, hipóteses a serem verificadas quando 

da categorização dos dados. 

Um segundo momento foi identificar os temas emergentes, os elementos 

mais significativos que se destacavam como eixo central na fala do indivíduo, isto é, 

palavras, expressões ou frases que traduzissem uma idéia, um conceito ou a 

relação entre conceitos. As entrevistas foram consideradas isoladamente, com os 

temas sendo identificados em função das oito questões do roteiro de entrevista. 

Procurou-se, então, determinar unidades de registro, utilizando as palavras dos 

sujeitos sociais. No decorrer desse processo, as categorias foram sendo 

estabelecidas, empregando-se termos que sintetizassem os elementos que 

expressassem sentidos semelhantes, sem eliminar sua multiplicidade. O processo 

de categorização foi exaustivo, criando-se, agrupando-se ou extinguindo-se 

categorias, transferindo dados de uma classe para outra, a fim de montar um quadro 

que tanto apresentasse uma visão geral como apresentasse a diversidade das 

respostas. 

A fim de realizar a codificação e categorização dos dados, foi utilizado o 

programa Excel da Microsoft, em que a caracterização do entrevistado e as 

respostas às questões do roteiro da entrevista, já categorizadas, foram inseridas. Tal 

procedimento permitiu a visualização mais fácil e rápida do total das respostas e de 

cada entrevista.  Os recursos Autofltro e Classificar diminuíram o tempo necessário 

para a contagem, possibilitaram a exatidão na quantificação das categorias, o 

cruzamento entre os dados e a co-relação entre as respostas e a caracterização dos 

sujeitos. Feita a tabulação, procedeu-se ao tratamento qualitativo e quantitativo dos 

dados coletados. Na validação quantitativa, buscou-se, com um tratamento 

estatístico, listando-se os temas mais recorrentes em cada questão. Houve ainda o 
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cruzamento das respostas segundo a classificação dos entrevistados em relação à 

idade, nível de escolaridade e grupo do entrevistado. 

Considerando a escolaridade, os entrevistados foram agrupados em dois 

grandes grupos: um formado pelos analfabetos, pelos que têm ensino médio e 

fundamental (25 entrevistados) e outro por pesquisados de nível superior (15). Com 

relação à idade, foram estabelecidos quatro grupos: os indivíduos entre 20-29 anos 

(14 pesquisados), 30-39 anos (09), 40-49 anos (08) e acima de 50 anos (09). Foram 

consideradas quatro classes de pesquisados: comerciantes, usuários, moradores e 

sujeitos-chave, com 10 representantes de cada grupo. 

No que diz respeito à investigação qualitativa, analisou-se as entrevistas 

isoladamente, procurando visualizar as representações sociais existentes, listando 

os significados explicitamente associados ao objeto e, em seguida, relacionando-os 

entre si, considerando a situação em que foram emitidas, os consensos, as 

permanências e as diversidades dos temas, os tipos de relação entre os elementos, 

os graus de importância associados e a forma de encadeamento da fala, agregando-

se os casos semelhantes. Nesse processo de interpretação, buscou-se elaborar 

inferências, relacionando-as com o contexto mossoroense, justificando-as com os 

conceitos e teorias apresentados anteriormente e verificando se as proposições 

comprovavam ou refutavam as hipóteses previamente elaboradas. 

A contribuição das técnicas do estudo qualitativo e da análise de conteúdo 

possibilitou a construção de um método de pesquisa que considerasse a dimensão 

subjetiva, porém utilizasse o referencial estatístico para que o objetivo da pesquisa 

não se perdesse na multiplicidade do objeto. Assim, o rigor matemático conferiu uma 

visão mais objetiva das informações, que, por sua própria natureza, remetiam à 

subjetividade.  

As análises quantitativa e qualitativa foram inter-relacionadas, procurando 

estabelecer sempre a relação entre o geral e o particular. Desse modo, identificou-se 

as representações sociais do patrimônio cultural edificado em Mossoró-RN, sejam as 

mais gerais e coletivas, baseadas nos pontos comuns entre os grupos sociais, como 

as sub-representações peculiares aos indivíduos e grupos. As identificações, 

análises e inferências elaboradas encontram-se no capítulo seguinte, resultado da 

reflexão sobre os dados coletados, a partir da perspectiva teórica das 

representações sociais. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para proceder à análise dos dados, foi feita uma articulação entre a 

abordagem estatística e as hipóteses elaboradas a partir da leitura das entrevistas e 

do aporte conceitual, a fim de fornecer um panorama objetivo, mas sem perder de 

vista a dimensão subjetiva das entrevistas. 

A análise quantitativa permitiu estruturar um quadro geral a partir da 

categorização dos dados, utilizando para isso a análise de conteúdo, conforme os 

procedimentos expostos no capítulo anterior. Com o intuito de extrair o máximo 

possível de informações, o tratamento estatístico foi feito tomando como base as 

questões das entrevistas semi-estruturadas (no apêndice), expondo-se também as 

respostas em relação ao grau de escolaridade, à faixa etária e às classes dos 

sujeitos entrevistados. As respostas dadas a cada questão foram organizadas por 

categorias, observando-se as mais recorrentes, de modo a estabelecer as 

permanências e as exceções, tendo sido contabilizadas e apresentadas em gráficos.  

Já a análise qualitativa permitiu ir além de uma visão genérica para lançar 

um olhar para as peculiaridades das respostas. As entrevistas foram consideradas 

na íntegra, procurando compreender a lógica de construção das falas, levando em 

conta as considerações feitas nos capítulos anteriores. Para ilustrar, foram inseridos 

trechos das falas mais significativas emitidas pelos indivíduos. Algumas dessas 

citações aparecem mais de uma vez intencionalmente, pois são emblemáticas e  

ilustram mais de um ponto de vista. 

Articulando as abordagens quantitativas e qualitativas, em um movimento 

contínuo entre o geral e o particular, foram estabelecidas quatro temáticas em torno 

das quais se estruturam as representações sociais do patrimônio edificado em 

Mossoró: elementos de destaque e símbolos da cidade; a imagem do centro da 

cidade; transformações na cidade, enunciação das perdas e importância da 

preservação; e conceito e identificação do patrimônio edificado de Mossoró.  

 

 

5.1. ELEMENTOS DE DESTAQUE E SÍMBOLOS DA CIDADE 
 

Considerando que a entrevista semi-estruturada deveria partir do geral 

para o particular (CHIZZOTTI, 2006) e que as primeiras perguntas são importantes 
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para deixar o entrevistado à vontade e determinar a tônica da entrevista, inicialmente 

foram colocadas as questões mais abrangentes, mais facilmente compreendidas 

pelo entrevistado, uma vez que se baseiam na experiência cotidiana na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de 
lembrar de algo que seja o símbolo da cidade, o que seria?
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eventos típicos/ contam história da cidade

igrejas/Santa Luzia

prédios antigos

aspecto físico da cidade

prédios públicos novos

desenvolvimento cultural/econômico

Lampião/símbolo da resistência

negativo

praças

recursos naturais sal/petróleo

característica da população

Hotel Thermas

Questão com múltiplas respostas 

Fig. 47 – Gráfico com a  categorias das  questão nº 1 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 

Assim, a questão inicial abordou a questão da imagem da cidade (figura 

47). A resposta mais freqüente (12 dos 40 entrevistados) remete aos eventos 
típicos da cidade, de cunho religioso ou histórico-cultural.  Dentre as 12 pessoas 

que fizeram menção aos eventos, 9 citaram o Mossoró Cidade Junina. Essas 

festividades são promovidas ou têm o apoio da prefeitura municipal, em que o ponto 

central são os espetáculos que recontam, por meio de apresentação teatral, fatos 

históricos da cidade. No Mossoró Cidade Junina, que acontece em junho, é 

apresentado o espetáculo Chuva de balas no país de Mossoró, referência à 

expulsão de Lampião e seu bando pelos moradores, em 1927; o Auto da Liberdade, 

em setembro, relembra os quatro principais momentos da história de Mossoró, com 

enfoque maior para o episódio de libertação dos escravos em 1883, cinco anos 

antes da assinatura da Lei Áurea. Já o Oratório de Santa Luzia, realizado em 

dezembro, relata a história da santa e como ela se tornou a padroeira da cidade.  

 
Mossoró Cidade Junina, é o que tem de mais forte em Mossoró, agora é 
isso (comerciante, homem, 20-29 anos, nível superior). 
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Eu lembro das festas de Santa Luzia, eu adoro, quando passam eu fico 
torcendo para passar o ano bem ligeiro, a festa acontece na Catedral, isso 
aqui fica tudo lotado (moradora, mulher, mais de 70 anos, ensino 
fundamental completo). 

 

Esses eventos baseados em fatos históricos, que são apropriados e 

recriados pelo poder público municipal, recontam a história e reafirmam os símbolos 

que constroem a imagem da cidade, como Baluarte da Resistência à Lampião, Terra 

da Liberdade, Cidade de Santa Luzia. Mais do que isso, os eventos acabam por se 

tornar ocorrências autônomas, plenos de sentido por eles mesmos. O evento é mais 

lembrado do que o fato histórico. 
 

Eu acho que elas [as apresentações] são meio distorcidas, assim, que 
floriam muito, acho que modificam, é muito interessante, mas... não sei 
nem explicar (sujeito-chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
[...] é o desenvolvimento cultural, ultimamente, que está acontecendo em 
Mossoró. [...] Mossoró está se projetando muito através disso aí, tanto 
servindo de exemplo para o Estado todo, como em nível nacional também, 
Mossoró é conhecida por estas festas (sujeito-chave, mulher, 60-69 anos, 
nível superior). 
 
[...] os fatos históricos, a população não conhece, conhece o evento e nem 
isso [...] (sujeito-chave, homem, 20-29 anos, nível superior). 

 

Em seguida, o item mais citado como símbolo da cidade foi Santa Luzia e 
as igrejas da cidade, com destaque para as menções à Catedral (figura 48) e à 

Igreja São Vicente (figura 49), que foram lembradas por 11 entrevistados. 

 
Santa Luzia, eu lembro de Mossoró, lembro de Santa Luzia (usuária, 
mulher, 60-69 anos, nível superior). 
 
Eu acho que a imagem que mais me deixa próximo de Mossoró, que me 
identifica, chama atenção, até por uma questão telúrica, de proximidade 
afetiva, é a Capela de São Vicente (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, 
nível superior). 

 

Fig. 49 – Catedral de 
Santa Luzia. 

Fonte: COSTA, 2006. 

Fig. 48 – Igreja São Vicente.  
Fonte: COSTA, 2006. 

 
É importante ressaltar que as menções aos eventos festivos e religiosos, à 

resistência a Lampião e à libertação dos escravos estão ligadas à referência a 
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edifícios antigos (22%). Ao citar o evento Mossoró Cidade Junina (figura 50), o 

entrevistado reportou-se ao lugar onde a festa ocorre: à antiga estação ferroviária, 

hoje renomeada Estação das Artes, e à Igreja São Vicente (figura 51). As pessoas 

remetem também aos acontecimentos históricos que funcionam como pano de fundo 

dos espetáculos. 
 

Mossoró Cidade Junina, a Estação das Artes, o Auto da Liberdade, a Igreja 
de São Vicente, Lampião (comerciante, mulher, 20-29 anos, ensino médio 
completo).  
 
Acho que atualmente o símbolo forte de Mossoró é aquele trecho da 
Estação das Artes. Claro que a Estação das Artes, essa nova roupagem e 
o uso que estão fazendo (sujeito-chave, mulher, 20-29 anos, nível 
superior). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 – Vista 
da Estação das 
Artes, durante 
show do 
Mossoró 
Cidade Junina. 
Fonte: 
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 
2007. 

Fig. 51 - Igreja 
São Vicente, 

durante a 
apresentação do 

espetáculo Chuva 
de Balas no País 

de Mossoró. 
Fonte: 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

MOSSORÓ, 2007. 

 
Além das igrejas e edificações de importância histórico-arquitetônica, 

outros elementos da paisagem urbana foram citados. Com relação ao aspecto físico 

da cidade (15% dos entrevistados), houve referência às pontes, ao rio e à linha 

férrea (figuras 52 e 53). Foram mencionados, ainda, alguns prédios públicos 

construídos recentemente (12%), como o Ginásio e o Teatro Municipal. 
 
Esse negócio do Teatro, o Ginásio, tem essa Estação das Artes, que é um 
ponto turístico (morador, mulher, 40-49 anos, ensino médio completo). 
 
Símbolo da cidade? A ponte férrea, é um dos pontos mais..., na minha 
cabeça é ali que começou a história da cidade, realmente, em termos de 
luta (sujeito-chave, mulher, 30-39 anos, nível superior). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 – Ponte férrea sobre rio Mossoró. 
Fonte: SKYSCRAPERCITY, 2007.  

Fig. 53 – Ponte sobre o rio Mossoró, com Catedral ao 
fundo. Fonte: COSTA, 2006. 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=13820492
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A ordem de freqüência das respostas apresentou algumas diferenças 

quando os dados foram reunidos em relação aos grupos de entrevistados. Para os 

comerciantes e usuários, os eventos também são os elementos de destaque no 

espaço urbano. Já para os moradores, as igrejas são mais representativas como 

símbolo da cidade, o que pode ser explicado pelo fato de que, vivendo 

rotineiramente aquele espaço, selecionam elementos com os quais se identifiquem, 

por possuírem mais significado para eles. Para os sujeitos-chave, as respostas 

foram bastante diversificadas, sendo igualmente citados o aspecto físico da cidade, 

seu desenvolvimento cultural e econômico, os prédios públicos novos e as 

igrejas/Santa Luzia por três dos indivíduos. 

As referências aos espaços e elementos físicos da cidade, como as 

igrejas, os prédios antigos e novos, podem estar associados à imaginabilidade, isto 

é, a característica dos objetos que faz com que sejam evocadas imagens, em função 

da cor, forma ou disposição (LYNCH, 1999). 

Os aspectos negativos foram citados por quatro sujeitos. Dois deles 

mencionaram a violência e a falta de hospitais e outros dois indivíduos não 

conseguiram identificar nenhum elemento de destaque na cidade.  

Na segunda questão (figura 54), foi solicitado que identificassem pontos 

da cidade a serem conhecidos por visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse 
visitando-a, pra onde você a levaria? O que mostraria?
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museus

bares/ clubes/ restaurantes

barragem/ rio/ pontes

Tibau/ praias

outros

salinas
não tem nada interessante/ não tem ponto

turístico
pontos turísticos

Questão com múltiplas respostas 

Fig. 54 – Gráfico com as categorias da questão nº 2 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 
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Frente à necessidade de selecionar lugares, os entrevistados sentiram-se 

impelidos a classificar os elementos urbanos em uma escala de importância, 

elegendo aqueles mais característicos de Mossoró, merecedores da atenção dos 

estranhos à cidade. A questão teve ainda como finalidade investigar se as 

edificações de importância histórica e arquitetônica eram consideradas pela 

população como algo a ser apresentado ao visitante, que mostrasse a 

particularidade da cidade. Nas respostas, pôde-se verificar também a concepção de 

ponto turístico.  

De maneira geral, para estabelecer o que deveria ser visto pelos 

visitantes, os entrevistados indicaram pontos divulgados como turísticos, como o 

Hotel Thermas (figura 55), ou citaram elementos que consideram característicos da 

cidade, essenciais para conhecer Mossoró, ou seja, os edifícios e monumentos 
históricos, como as igrejas, os teatros, os museus e as praças. 

 
Tem vários, mas eu não ia levar a todos, o que levava mesmo era à Igreja, 
à Catedral, ao centro de Mossoró que é muito bonito, gosto de ir lá 
(usuário, mulher, 40-49 anos, analfabeta). 
 
Como sempre, levo para o Thermas... o Thermas e ... o Thermas, só tem o 
Thermas, não é? (usuária, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
Normalmente eu começo da origem, vou lá para frente da Catedral, para 
dizer que foi ali que começou a cidade, não é? Conto um pouquinho da 
cidade, das fazendas que existiam e que deram origem à cidade de 
Mossoró, que ali era o pátio da Fazenda Santa Luzia (sujeito-chave, 
homem, 50-59 anos, nível superior). 
 
Não tem muito ponto turístico, não, levava para o Museu, para as pracinhas 
que são bonitas (comerciante, homem, 20-29 anos, fundamental completo). 

Fig. 55 – Vista aérea do Hotel Thermas.  
Fonte: THERMAS, 2007.  

Fig. 56 – Vista panorâmica da praia de Tibau.  
Fonte: COSTA, 2006. 

 

Percebe-se que muitos dos entrevistados consideram que o algo a 

conhecer é um ponto turístico, associando-o a praias: há necessidade de levar o 

visitante ao litoral, e, como Mossoró não tem, outros municípios são os destinos 
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freqüentes. É feita menção recorrente às praias e salinas situadas nos municípios 

vizinhos de Tibau, Grossos e Areia Branca (figura 56). Os limites geográficos ficam 

em segundo plano, pois as cidades estão intimamente ligadas pelas atividades de 

lazer e salineira.  

 
Eu acho que aqui não tem nem ponto turístico, não é?, Levava pras praias 
do litoral, porque aqui não tem ponto turístico pra mostrar, coisa 
interessante, bonita, não (comerciante, mulher, 20-29 anos, médio 
incompleto). 
 
 [...] mas por mais que não seja de Mossoró, quando tem alguém de fora a 
gente leva pra praia, embora não seja da gente, assim mas essa parte, 
Areia Branca, salina, acaba tendo uma ligação muito forte com Mossoró. O 
litoral, tanto a Costa Branca como Tibau também (sujeito-chave, mulher, 
20-29 anos, nível superior). 

 
 
A referência a bares e restaurantes da cidade como únicos locais a 

conhecer, numa cidade em que não há o que mostrar ou atividades de lazer, 

chamou atenção. 
 

Levaria mais à noite, porque de dia as opções são poucas. Tem o Arte da 
Terra, o Acapulcos, e os outros pontos são só barzinhos. Durante o dia, 
não tem (usuário, homem, 20-29 anos, ensino fundamental completo). 
 
Às vezes, aqui falta opção, eu mesmo gosto muito de ir a Rabicó, é um 
espetinho aqui (usuário, homem, 20-29 anos, ensino médio completo). 
 
 [...] Mas diversão não tem muito o que fazer, na minha visão é muito fraca 
(usuária, mulher, 30-39 anos, nível superior). 

 

Em relação aos elementos de destaque e símbolos da cidade, dois pontos 

merecem destaque. As menções às igrejas, teatros, praças, museus e edificações 

históricas eram esperadas, haja vista o grande potencial de imaginabilidade dessas 

edificações e espaços.  Já a referência ao Hotel Thermas e aos eventos culturais, os 

mais citados em cada questão, foram resultados surpreendentes, que não podem 

ser justificados pelas características físicas e sim pelo significado desses elementos 

para o mossoroense: o hotel é o maior ponto turístico da cidade e os eventos, além 

de serem carregados de sentido por falarem sobre a história da cidade, é reflexo da 

política cultural do poder público municipal implementada na última década. 

A identificação desses símbolos fornecem dados fundamentais para a 

investigação da representação social do patrimônio edificado, dada a relação que se 

estabelece entre imaginário, simbologia e representação. 
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5.2. A IMAGEM DO CENTRO DA CIDADE 
 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que 
se destaca?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

prédios/ monumentos históricos

falta de infra-estrutura/ aspecto negativo

praças

igrejas

comércio/ serviços

bares/restaurantes/ eventos

outros

nada interessante/ importante

Se o item anterior abordou os símbolos associados à cidade como um 

todo, nesta seção tratar-se-á apenas do centro de Mossoró. A terceira questão do 

roteiro de entrevista (figura 57) teve como finalidade identificar, na fala dos 

entrevistados, os elementos de destaque localizados na área central da cidade, a fim 

de saber qual sua imagem e o critério de seleção adotado: afetividade e 

apropriação, destaque visual do elemento na forma urbana, religiosidade, uso, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questão com múltiplas respostas 

Fig. 57 – Gráfico com categorias da questão nº 3 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 

 
 

Buscou-se ainda investigar se o centro era classificado em função do 

patrimônio edificado e identificado como centro histórico pela população, depositário 

de memórias e mantenedor de sua identidade. 

Fig. 58 – Edifício sede da Rádio Rural, 
localizado na Praça Vigário Antônio Joaquim 

 (da Catedral). Fonte: COSTA, 2006. 

Fig. 59 – Imagem da subida da ponte 
Jerônimo Rosado sobre o Rio Mossoró, no 

centro da cidade. Fonte: COSTA, 2006. 
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Verificou-se dois padrões de resposta: um, em que ganham relevo as 

construções de importância histórico-arquitetônica e os espaços urbanos e 

outro em que o centro é destacado como local de comércio, caótico e 

desprovido de significado afetivo e histórico (figuras 58 e 59). Não houve distinção 

entre as respostas de comerciantes, usuários, moradores e sujeitos-chave. 

A maioria dos entrevistados fez menção aos prédios históricos, muitas 

vezes enaltecendo fatos históricos como justificativas para sua citação, referindo-se 

na mesma resposta às igrejas e às praças. Dentro dessa categoria, das treze 

construções mencionadas, cinco referiam-se à Estação das Artes.  
 

O que chama a atenção de qualquer pessoa é a Catedral, não é? O antigo 
cinema Cid, que hoje é um teatro e o cinema Pax, então são aqueles 
pontos referenciais, a Reitoria, que era a antiga casa do prefeito, a Igreja 
São Vicente, então esses são os pontos mais conhecidos do centro da 
cidade, chama a atenção (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível 
superior). 
 
O Teatro Dix-Huit Rosado e a Estação das Artes, a Catedral de Santa 
Luzia, tem uma parte histórica muito significativa a Igreja São Vicente, que 
tem todo aquele aspecto histórico da resistência de Lampião (usuária, 
mulher, 60-69 anos, nível superior). 
 
[...] penso em tudo que está em volta das praças, são duas referências 
muito fortes pra mim: a Praça da Catedral, a Praça da Loja do Papai é uma 
referência pra mim (sujeito-chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 

 

As praças de Mossoró (figuras 60 e 61), que sofreram grandes reformas 

nos últimos anos, foram citadas por 11 dos 40 entrevistados, sendo mais associadas 

à beleza do que à função de local de troca e convivência da cidade. Essas reformas 

consistiram na transformação completa das praças, culminando em uma nova 

disposição do espaço urbano, com o plantio e a retirada de árvores e jardins, 

instalação de novos bancos, postes de iluminação e outros elementos urbanos, 

como monumentos, fontes e uma cúpula. O objetivo parece combinar o ideal de 

embelezamento e aformoseamento, vigente nas cidades brasileiras no fim do século 

XIX, e os princípios do planejamento estratégico, que tratam da criação de uma 

imagem favorável de cidade. As praças deixaram de ser vistas como espaços de 

convivência para se transformar em cenários e até em pontos turísticos. 
 

Bom, hoje tem as praças de Mossoró. São cartões-postais, então são 
belas, a gente vê, vai ao centro [...], eu acho que aquela, foi intencional, 
aquela cúpula que fizeram ali, transparente para ser o cartão-postal da 
cidade e é comum você chegar ali de tarde e ter gente de fora tirando 
fotografia ali, então é uma coisa que destaca (sujeito-chave, homem, 50-59 
anos, nível superior). 
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Assim, é porque eu viajo muito para Fortaleza, meus filhos estudam lá e 
quando passam por Mossoró o que eles vêem mais são as praças, “ai, 
suas praças são tão bonitas”. Então eu acho que ia levar pras praças, não 
é? (moradora, mulher, 40-49 anos, nível superior). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O centro da cidade de Mossoró ainda é bastante dinâmico, sendo o pólo 

comercial e de serviços, ao contrário dos núcleos centrais de algumas cidades. 

Assim, a visão do centro como local de atividades comerciais e de prestação de 
serviços é freqüente, muitas vezes com conotação positiva. 

 
Uma coisa que eu lembro logo é do comércio, dos serviços, de resolver 
coisas. Falar do centro pra mim é estar naquela Rua da Loja do Papai, a 
Coronel Gurgel, falou do centro, lembro daquele trecho. É estar no meio do 
centro, e tem muitos serviços, é onde você resolve tudo (comerciante, 
mulher, 30-39 anos, ensino médio completo). 
 
Acho que se destaca mais o comércio do que os prédios, a exceção é 
quando tem assim, os eventos, não é? (moradora, mulher, 20-29 anos, 
nível superior). 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 60 – Praça 
Rodolfo Fernandes 
(do Pax). Fonte: 
COSTA, 2006. 

Fig. 63 – Esquina das ruas Coronel Gurgel e Alfredo 
Fernandes. Fonte: SKYSCRAPERS, 2007. 

Fig. 61 – Praça 
Vigário Antônio 

Joaquim (da 
Catedral). Fonte: 

COSTA, 2006. 

Fig. 62 – Entorno do Mercado Público. 
Fonte: COSTA, 2006. 

 
Em virtude da função de pólo comercial e de serviços, o centro também é 

visto como espaço caótico, sem referenciais de identidade, sem significado afetivo 

ou relacionado à memória, em que a malha urbana e os carros se sobrepõem à 

massa edificada (figuras 62 e 63). Foi bastante freqüente a associação à falta de 

estacionamento e de infra-estrutura, com referência à violência, esgotos a céu 

aberto e ausência de arborização. 
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As lojas, o comércio, mas tem que melhorar em relação à segurança 
(usuário, homem, 30-39 anos, ensino médio completo). 
 
A falta de arborização, eu acho em Mossoró muito precária, o comércio, os 
comerciantes destroem as árvores de Mossoró, sabia? (usuária, mulher, 
60-69 anos, nível superior). 
 
Do centro da cidade? Importante também eu não vejo não, só vejo que não 
tem onde estacionar, tem que estacionar muito distante, porque é muito 
difícil, muito difícil, não vejo nada de interessante no centro da cidade, não 
(usuária, mulher, 30-39 anos, nível superior). 

 
Em oposição a isso, para alguns dos sujeitos, o centro é carregado de 

valores afetivos, pois, em vez de significarem apenas um local de comércio, foi 

apropriado pelos indivíduos, ligando-se às suas histórias de vida (figuras 64 e 65).  
 

Atualmente eu penso nisso, no Teatro, na Estação, as pontes, eu tenho 
muito vivo na minha cabeça as pontes, por eu ter sempre morado ali, por 
passar por lá (sujeito-chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
A Catedral, aquela praça e a Praça da União Caixeral, também, parece que 
a Praça da União Caixeral conservou mais a cara do centro e também 
porque minha infância foi ali (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, ensino 
médio completo). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 – Praça da Redenção. Fonte: COSTA, 2006. Fig. 65 – Ponte sobre Rio Mossoró. Fonte: COSTA, 2006. 

 
Por meio da fala dos entrevistados, percebe-se que, por um lado, a 

associação do centro de Mossoró ao patrimônio cultural edificado é bastante forte, 

pois ao pensar nesse espaço urbano foi recorrente a menção a edifícios e 

monumentos históricos. Entretanto, considera-se que essa imagem não é bem 

definida, pois a citação ao patrimônio construído era feita muitas vezes combinada 

com a referência ao centro como lugar de comércio, sem estacionamento e infra-

estrutura. A imagem do centro é, portanto, uma mescla de um lugar de memória com 

um lugar contemporâneo, em que os sujeitos experienciam, ao mesmo tempo, o 

passado e o presente. Tal fato é possível, em função do centro de Mossoró não ter 

sofrido o processo de esvaziamento e abandono que caracteriza a grande maioria das 

maiores cidades na atualidade. 
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5.3. TRANSFORMAÇÕES DA CIDADE, ENUNCIAÇÃO DAS PERDAS E 
IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO 

 

As questões de número 4, 5 e 6 solicitavam aos entrevistados que 

comparassem a cidade de Mossoró de hoje com aquela de 15 a 20 anos atrás. O 

objetivo era saber se os sujeitos identificavam o desaparecimento de seu patrimônio 

edificado, quais as transformações ocorridas na cidade (figura 66), além de detectar 

qual a posição do pesquisado em relação à perda dos bens patrimoniais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que 
mudou?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

mudou/ mudou muito

melhor/ mais organizada/mais bonita

crescimento/ crescimento populacional

verticalização/ novas construções

desenvolvimento econômico

praças

referência a prédios históricos/ restauração/demolição

centro continua igual/ pouca mudança

piorou/ aspecto negativo

não lembra/ não sabe

Questão com múltiplas respostas 

Fig. 66 – Gráfico com as categorias da questão nº 4 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 

 

A grande maioria (75%) apontou mudanças significativas na cidade. 

Sessenta por cento considerou as alterações positivas, afirmando que, hoje, 

Mossoró está melhor, mais organizada e/ou mais bonita. Apenas 5 dos 40 

entrevistados avaliaram que a cidade piorou, apontando, como exemplo disso, a 

violência. 
 

Mudou bastante, a violência, porque antes não tinha, cresceu muito, 
desenvolvimento muito rápido, mas de população, porque o comércio é 
muito restrito (usuária, mulher, 30-39 anos, ensino médio completo). 
 
Mossoró está mais arrumada, cresceu, mudou pra melhor, desenvolveu a 
arquitetura, têm muitos prédios sendo construídos, e o comércio e a 
indústria se desenvolveram(comerciante, mulher, 30-39 anos, ensino médio 
completo). 
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O crescimento da cidade e o crescimento populacional, citados por 20 

pesquisados, receberam conotação positiva na maioria das vezes (16 dos 40 

indivíduos). Quando foi mencionado negativamente, estava associado à violência, à 

destruição de edificações de importância histórico-arquitetônica e à substituição de 

residências pelo comércio. Essas referências demonstram não apenas a 

constatação do desaparecimento desses bens patrimoniais, como também se 

configuram no primeiro passo para que o sentimento de perda, que será tratado 

mais adiante, possa aflorar. O fenômeno da verticalização (figura 67) foi apontado 

por 13 sujeitos como sinal de transformação da cidade, sendo considerado um ponto 

positivo. 
[...] o que era residência virou comércio, ali perto da casa da minha mãe, 
“vixe Maria”, minha rua, o caminho do meu colégio, aquilo tudo virou 
comércio, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o centro ter 
virado comércio (usuária, mulher, 60-69 anos, nível superior). 
 
Tem mais desenvolvimento, mais emprego, mais arquitetura, com novos 
prédios (morador, homem, 30-39 anos, ensino fundamental completo). 

Fig. 67 – Vista panorâmica de Mossoró, com destaque para edifícios. Fonte: SKYSCRAPERCITY, 2007 

 
Partindo desses dados percebe-se que a idéia de melhoria é associada à 

noção de progresso e de desenvolvimento, rebatido na cidade tanto por seu 

crescimento populacional, como na aparência física, especificamente no que se 

refere à verticalização, promovida pela construção de prédios residenciais.  
 
Mudou muito a paisagem da cidade, o crescimento, o número de edifícios, 
a aparência da cidade melhorou (comerciante, homem, 20-29 anos, nível 
superior). 
 
Mudou tanto, mudou muito, mudou a questão do saneamento, antigamente 
era tudo aberto, a questão da verticalização, dos prédios, a questão cultural 
[...] (usuária, mulher, 20-29 anos, nível superior). 

 

As mudanças do aspecto urbano da cidade e o desenvolvimento de 

comércio e serviços foram associados por 2 dos entrevistados à descoberta do 

petróleo, na década de 1980, e, por conseguinte à instalação da Petrobrás e de 

outras empresas prestadoras de serviços. 

 

http://www.skyscrapercity.com/
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Você vê a chegada dessas grandes empresas, a Petrobrás e as que 
vieram no rastro da Petrobrás, permitiu que a cidade passasse a crescer, 
gerasse emprego e tem mais, essas pessoas que vieram de fora tinham 
outras necessidades que o povo daqui não sentia, então a cidade teve que 
se adaptar para atender a essas pessoas (sujeito-chave, homem, 50-59 
anos, nível superior). 
 
 [a cidade] mudou pelo seguinte, porque houve a descoberta do petróleo, o 
royalty passou a entrar nos cofres municipais, valores bem altos que não 
existiam, não é? Quer dizer, passou a ter quase 2 ou 3 milhões de royalties 
mensalmente, então houve uma política muito forte de urbanização, 
saneamento, de praças, de obras, de infra-estrutura, e isso realmente 
modificou  a cidade (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível superior). 

 

Em relação ao patrimônio edificado, houve falas opostas, algumas 

marcadas pela nostalgia e constatação de perda, e outras com conotação positiva, 

referindo-se à restauração e revitalização dessas edificações.  

 
Mudou muito [...]. Essa praça era muito linda, tinha uma represa aí na 
ponta, os banquinhos de madeira... O Grande Hotel era lindo [...] 
(moradora, mulher, mais de 70 anos, fundamental incompleto). 
 
 [...] a questão cultural, a Prefeita investiu muito nessa questão das 
pracinhas, a linha do trem também, na Estação das Artes, que era bem 
antigo, “vixe Maria”, era completamente apagada, abandonada, e hoje não, 
tudo agora é ali, festas, essas coisas, é tudo lá, está tão bom! (usuária, 
mulher, 20-29 anos, nível superior). 

 

A vivência da jovem entrevistada com o espaço, explicitada no trecho 

acima, é recente, sendo baseada na configuração atual da cidade; para ela, não 

existe outra significação para a estação férrea (figura 68) do que a de agora. Assim, 

a revitalização da Estação das Artes, espaço que foi re-significado e transformado 

em lugar, é vista como algo positivo, “tão bom!”. Já a descaracterização do Mercado, 

da praça, da paisagem cotidiana que a senhora entrevistada contemplava há anos 

da porta de sua casa (figura 69), representou a destruição de seus lugares, 

apropriados, cheios de memória, ligados a sua própria história de vida.  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 68 – Estação Ferroviária de Mossoró. 
Fonte: MAIA, 2007.  

Fig. 69 – Grande Hotel, na praça em frente ao 
mercado. Fonte: MAIA, 2007. 
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Os interesses particulares, os significados apreendidos e a memória estão 

fortemente imbricados e irão depender da posição do indivíduo na sociedade. A 

partir desses sentimentos é que será representado o patrimônio edificado em 

Mossoró, estruturado também a partir da identificação das transformações e perdas. 

Como coloca Agier (2001), os elementos urbanos ligam-se diretamente à identidade 

dos grupos sociais, podendo funcionar como fatores de criação, encadeamento ou 

reforço dos processos identitários.  

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava 
importante e que não existe mais, foi demolido?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Castelinho, na R.Mário Negócio com R. Almino
Afonso

Cine Caiçara

não lembra/ não sabe 

Grande Hotel

proximidades da Praça do Pax

restauração e reforma de prédios antigos
fábrica, depósito e edif icações na Av. Alberto

Maranhão
outros

casas na rua Dix-Sept Rosado

edif icações na Av. Augusto Severo

edif icações no entorno da praça da Catedral
edif icações no entorno da praça Bento

Praxedes

Nesse ponto da entrevista, as questões foram convergindo para o núcleo 

central da pesquisa: a representação social do patrimônio edificado (figura 70). O 

objetivo da quinta pergunta foi identificar se as perdas ocorridas com relação ao 

patrimônio edificado foram percebidas pela população, bem como quais os 

sentimentos que afloram quando o indivíduo constata a perda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questão com múltiplas respostas 

 Fig. 70 – Gráfico com categorias da questão nº 5 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 

 
Verificou-se que essa questão apresentou a distribuição mais homogênea 

nas respostas, sem grandes disparidades entre as categorias. Dentre os indivíduos, 

67,5% (27 do total de 40) lembram-se de alguma edificação demolida. Desses, 10 

complementam a fala lamentando a perda. Dos 13 que não se lembram de 
nenhuma destruição, 7 referem-se apenas a projetos de reforma e/ou restauração. 
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Dentre os edifícios demolidos citados, destacam-se uma residência conhecida por 

Castelinho, o Cine Caiçara e o Grande Hotel. 
Ai, dá uma dor no coração, agora é só o terreno, ali perto do ACEU...  [...] 
Ela era linda, com uns detalhes barrocos, eu achava linda, linda [referência 
ao Castelinho] (moradora, mulher, 40-49, nível superior). 
 
O Caiçara foi terrível, era pra ter sido tombado aquilo ali, e acabou-se 
(sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível superior). 
 
Uma na Avenida Alberto Maranhão, em frente à Igreja de São Vicente, todo 
mundo teve pena daquela destruição (moradora, mulher, mais de 70 anos, 
fundamental incompleto). 

 

Essas lembranças ou esquecimentos são ferramentas mentais, que 

permitem ao ser humano, ao mesmo tempo em que mantém referenciais externos, 

proteger-se da perda e adaptar-se ao mundo atual. A lembrança é uma estratégia do 

indivíduo para reter memórias referentes a coisas e lugares que determinam sua 

identidade e o sentimento de pertencimento a determinado grupo, sendo um esforço 

contra o esquecimento, contra a tendência natural das lembranças ficarem mais 

vagas, na medida em que o tempo passa, pois o presente passa a ocupar o primeiro 

plano (HALBWACHS, 1990). Contudo, o esquecimento também pode ser encarado 

como estratégia, uma vez que, como não se pode voltar no tempo, o que resta é 

negar a lembrança e admitir o novo (POLLAK, 1989). É preciso acostumar-se com o 

espaço atual, estabelecer pontos de fixação no mundo, pois quando a paisagem 

muda é preciso encontrar outros referenciais.  

É desse fluxo incessante entre lembrar e esquecer, pois nem tudo deve 

ser lembrado e nem tudo deve ser esquecido, que é feita a seleção do que fica na 

memória: “As demandas desse presente – é ele que interpela o passado – elegerão 

o que lembrar e o que esquecer (a dialética freudiana), em um esforço contínuo de 

mudança, de re-atualização” (BRAVIN, 2004, p. 04). 

Quando instados a lembrar, os pesquisados foram guiados tanto por 

sentimentos afetivos, de vivência e apropriação – o colégio em que estudaram, a 

praça em que brincaram, o cinema que freqüentavam –, como pela memória 

coletiva, o que é lembrado pelo que tem valor para o grupo – a residência imponente 

que se destacava, os espaços de lazer tradicionais, a construção que já foi o hotel 

mais importante (figuras 71 e 72). 
 
Pronto, uma coisa que eu achava tão bonito que derrubaram, [...] era uma 
casa, assim, parecia as coisas de Brasília, na esquina da Praça do Codó 
[Bento Praxedes]. Ali tinha uma casa, assim, daquelas bem modernas, lá 
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era rampa, era casa de uma amiga minha, tinha escada não, era de rampa, 
primeira vez que eu vi uma rampa numa casa, aí derrubaram (usuária, 
mulher, 60-69 anos, nível superior). 
 
Na área do centro da cidade, tinha um que ainda hoje, é o Pavilhão Vitória, 
era exatamente na Praça. [...]  Ela tinha no centro, era uma espécie de 
lanchonete, era o ponto de encontro de toda a população [...], o povo 
botava terno branco, em Mossoró todo mundo de terno para ir de tarde 
tomar um cafezinho, um lanche ali no Pavilhão Vitória [...]. Me chamou 
muito a atenção, quer dizer, do pessoal mais velho, saudosista ali dos 
encontros que tinha no Pavilhão Vitória (sujeito-chave, homem, 50-59 anos, 
nível superior). 

 
O Grande Hotel, que era um prédio de arquitetura interessantíssima, a 
história dele é muito interessante, mas o Grande Hotel deve ter sido 
durante assim uns 40 anos uma espécie de Copacabana Palace de 
Mossoró, ponto de passagem da boemia chique, do pessoal, dos viajantes, 
não é?, Empresários, artistas, políticos (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, 
nível superior). 
 

Fig. 71 – Pavilhão 
Vitória, na Praça 
Rodolfo Fernandes 
(do Pax). 
Fonte: MAIA, 2007. 

 

Fig. 72 – residências 
na Praça Bento 

Praxedes. Fonte: 
MAIA, 2007.

 

 
Nos dias atuais, em Mossoró, a lembrança ainda se sobrepõe ao 

esquecimento, motivada pelo fato de que as perdas são recentes – a paisagem atual 

ainda não cobriu aquela mais conhecida pela memória, que subsistirá enquanto o 

grupo existir. 

Para alguns entrevistados, cumpre destacar que, muitas vezes, a perda foi 

detectada, mas havia certa indiferença e distanciamento, tratando o fato como 

inevitável, como conseqüência natural, um ônus a ser suportado em virtude do 

desenvolvimento econômico e do crescimento da cidade. 
 
[...] eu não sou do tipo que gosta de coisas antigas. Eu não gosto de 
Aracati porque lá eles conservam muito isso, não é?, Eu não acho legal. É 
bonito? É, mas eu não acho legal, acho que a cidade não se desenvolve, 
parece que está, tipo, arcaica ainda, é isso (comerciante, mulher, 20-29 
anos, ensino médio completo). 
 
Caiçara, que derrubaram porque as pessoas estão querendo apartamento 
(comerciante, mulher, 30-39 anos, ensino médio completo). 
 

Na questão seguinte (figura 73) solicitou-se que o entrevistado se 

posicionasse acerca dessas perdas. O objetivo foi identificar qual a noção acerca do 
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termo preservação e se ele identificava as edificações demolidas, de importância 

histórico-arquitetônica, como bens patrimoniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha 
que eles deveriam ser preservados?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

conservados/preservados/restaurados

referência a um bem

referência à história da cidade

outros aspectos relativos à
preservação

monumento histórico/patrimônio da
cidade/exemplar cultural

criação de uma política de preservação

importante

não

depende do prédio / da forma de
preservação

não sabe

Questão com múltiplas respostas 

Fig. 73 – Gráfico com as categorias da questão nº 6 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 

Essa questão teve o maior índice de convergência em uma só categoria: 

85% dos entrevistados consideraram que as edificações demolidas deveriam ter 
sido preservadas. Três dos 40 entrevistados acharam que nem tudo deve ser 

conservado; a salvaguarda do bem depende do valor histórico-arquitetônico, do grau 

de preservação das características originais e se a ela for dado um uso. 
 

Olha, preservar, agora preservar dando uma utilidade para eles, não é 
simplesmente deixar lá se acabar, como em Natal fizeram, estão fazendo lá 
a preservação ali daquelas ruas, ali, da Rua Chile, mas ali é horrível, eles 
fizeram uma fachada bonita e de lá para trás, quer dizer, não existe mais 
nada, só fachada, é quase que uma cidade cenográfica aquilo ali (sujeito-
chave, homem, 50-59 anos, nível superior). 

 

Apenas 3 dos 40 entrevistados consideraram que o patrimônio edificado 
não deveria ser conservado, seja em função do ideal de progresso e da 

preservação como obstáculo, seja pela falta de reconhecimento do valor dos bens 

patrimoniais pela população em geral: 
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Não, não pode não, tem que ser “Brasil pra frente”, não tem como, não é?, 
É a nova tecnologia (usuário, homem, 50-59 anos, analfabeto). 
 
Não, porque não dão muito valor a isso, não. [-Quem não dá valor?] Os 
moradores (usuário, homem, 20-29 anos, fundamental completo). 

 

Contudo, essa resposta majoritária não pode ser imediatamente atribuída 

à existência de uma consciência patrimonial. É usual o entrevistado utilizar-se de 

lugares comuns para embasar sua fala ou para estabelecer cumplicidade com o 

entrevistador. Nesse caso, utiliza “noções que são partilhadas culturalmente 

(estereótipos, frases feitas, alusões literárias ou históricas, máximas e provérbios)” 

(BARDIN, 2004, p. 175).  

 
 

Fig. 74 e 75 – 
edificações citadas 
pelos entrevistados 
como bens a serem 
preservados. Fonte: 
COSTA, 2006. 

 

Ao ressaltar que o patrimônio edificado deveria ser preservado, a menção 
a edificações específicas (figuras 74 e 75) foi bastante recorrente (15 dos 40 

entrevistados), como se, ao lembrar daquele prédio, de suas qualidades, dos 

acontecimentos históricos, a importância da preservação fosse justificada. 

A noção de patrimônio como elemento que representa a história e o 
passado foi referida por 20% dos entrevistados. A associação com a idéia de “coisa 

histórica” foi reafirmada na fala de alguns indivíduos com a citação de fatos 

históricos e a menção a edificações de valor histórico e arquitetônico. 
 

Deveriam ser preservados, não demolir, porque é patrimônio da cidade, 
são coisas velhas da história, a Estação das Artes é bonita. (comerciante, 
homem, 20-29 anos, ensino fundamental completo). 
 
Essa coisa toda é a história da cidade, não é?, então é pra procurar se ver, 
que respeite o que é histórico e manter, cuidado, zelar para que outras 
gerações, como eu falei, os prédios, os casarões, as casas, deveria ser 
preservado ao invés de ser substituído (sujeito-chave, homem, 30-39 anos, 
ensino médio completo). 
 
Porque eu acho que é a história da cidade, ali foi o quê, foi o bando de 
Lampião, foi ali em frente, da Igreja ali, ali vizinho foi a casa de Rodolfo 
Fernandes, que era o prefeito da época, então aquilo é uma questão 
cultural, é patrimônio público, que não deve ser destruído nunca, deve ser 
preservado (usuária, feminino, 20-29 anos, nível superior). 
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A associação com a idéia de museu foi expressa por uma entrevistada, ao 

relacionar o ato de preservação à função museológica, como se transformar a 

edificação em museu consistisse no próprio ato de preservar ou até sua 

conseqüência mais desejável: 
 
Preservar, se possível, fazer um museu de qualquer coisa (usuária, mulher, 
40-49 anos, analfabeta). 
 

Alguns sujeitos pesquisados, além de definir o termo patrimônio, 

apontaram quem deveria ser os responsáveis por essa ação, sugerindo medidas a 

serem tomadas e apresentando as dificuldades, tanto do poder público quanto do 

proprietário, em preservar as edificações (figuras 76 e 77). 
 

Era para o órgão público, a Prefeitura, ter tombado, não é?, Como aqui, 
nesse prédio aqui na praça, a União dos Artistas, a União Caixeral [atual 
Biblioteca Municipal], permaneciam, taí, eles fizeram uma reforma, mas 
não tiraram a estrutura do prédio (comerciante, homem, 40-49 anos, médio 
completo). 
 
A Prefeitura devia ter estimulado os donos pra não destruírem, por 
exemplo, dispensar o IPTU, não sei, fazer alguma coisa, [...] a tendência é 
vender e quem compra é com o espírito de construir algo que vá 
corresponder financeiramente, é um edifício com muitas salas, porque 
como manter uma coisa com aquelas portas, aqueles ferrolhos, aquelas 
janelas? E dar uma aparência que acha que é mais atrativa (usuária, 
mulher, 60-69 anos, nível superior). 

 

Fig. 76 – União dos Artistas, 
localizado na Praça Vigário 
Antônio Joaquim.  
Fonte: COSTA, 2006. 

 
 

Fig. 77 – Antigos armazéns 
abandonados em área 

valorizada da cidade, na 
Avenida Alberto Maranhão.  

Fonte: COSTA, 2006.

 
 
A preservação do patrimônio foi vista por um indivíduo como uma ação a 

ser tomada, dentro de uma política pública de preservação, com vistas a transformá-

lo em atrativo turístico, sendo, portanto, uma forma de gerar renda e angariar 

recursos, citando exemplos de outras cidades que adotaram essa política. 
 

Não há uma política de preservação voltada para isso. Porque em Recife, 
você sabe, foi feita uma política para restauração daqueles prédios antigos 
e se tornou atração turística e infelizmente aqui em Mossoró, não tem 
(sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível superior). 
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O instituto do tombamento foi citado por alguns entrevistados como uma 

medida a ser implementada pelo poder público; porém a dificuldade de sua adoção 

não foi ignorada. A associação entre preservação e congelamento da cidade 

apareceu novamente nas falas: 
[...] eu acho muito utópico de ter tudo preservado, eu não acho não, até 
porque a cidade se renova e tudo, mas devia ter um conjunto, uma política 
de preservação, digamos assim, fazer a catalogação do que está mais..., 
do que é mais importante, das casas que estão com as características mais 
preservadas e tal, e fazer tipo um tombamento [...] (sujeito-chave, mulher, 
20-29 anos, nível superior). 
 
Tinha o Castelinho, acho que era na Meira e Sá, o nome dessa rua, e eu 
soube que foi demolido, assim que o proprietário descobriu que poderia ser 
tombado, aí ele tombou efetivamente (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, 
nível superior). 

 
Nesse item começou-se a tratar especificamente do patrimônio edificado, 

abordando as transformações da cidade, a constatação da destruição dos bens 

patrimoniais e a importância da preservação. Por meio da fala dos entrevistados, 

constatou-se que, se por um lado as mudanças ocorridas em Mossoró são vistas 

como positivas, avaliando que a cidade melhorou, por outro lado, percebeu-se que 

as perdas relativas ao patrimônio cultural, seja material ou imaterial, foram sentidas 

pelos sujeitos. A postura em relação a esse desaparecimento oscila de um 

pensamento em que progresso e preservação são itens excludentes a uma postura 

que lamenta a perda e que, às vezes de forma mais incisiva, em outros momentos 

de maneira mais tímida, se insurge contra a destruição e considera de extrema 

importância a preservação dos bens.  

Com a análise dos dados, verificou-se que os indivíduos identificam em 

Mossoró um patrimônio construído, denunciam sua destruição em função do 

desenvolvimento da cidade e demonstram apropriação ao revelarem o sentimento 

de perda e reconhecerem a importância de sua preservação. 

 
 
5.4. CONCEITO E IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO DE MOSSORÓ 

 

As duas últimas perguntas da entrevista objetivavam tratar 

especificamente da concepção do patrimônio edificado. Para tal, foi indagado como 

o patrimônio era definido (figura 78) e, baseando-se nisso, os sujeitos foram 
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estimulados a listar elementos da cidade de Mossoró. Ao articular essas respostas 

com as emitidas anteriormente, buscou-se identificar qual o conceito de patrimônio, 

em quais parâmetros ele é elaborado e que aspecto ou dimensão, material ou 

imaterial, é associado a ele. Considerou-se tanto o universo total dos entrevistados, 

isado. 

 

 

 

como os dados classificados por idade, nível de escolaridade e grupo pesqu

 

 

 

 

 

 

 

 conceituação do patrimônio como um bem público, algo que pertence a 

uma coletividade ou a uma cidade foi a resposta que apareceu com maior freqüência 

em todas as classificações, seja considerando o quantitativo geral (37%), a 

classificaç o por escolaridade (analfabetos, ensino médio e fundamental – 32%; 

nível supe ior – 40%) ou por grupo pesquisado (comerciantes – 30%, moradores e 

sujeitos-chave – 50%). As menores freqüências ocorreram nas faixas etárias de 30-

39 anos (22%) e acima de 50 anos (11%), bem como o grupo formado pelos 

. 
 

Não, é uma coisa... uma coisa que deixa, que a cidade, essas coisas, 
lamenta... é o que a cidade possui, o patrimônio da cidade, devia ser 

 

 

 

 

 

 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas 
próprias palavras.
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bem público/ de todos/ de uma cidade

conta a história/ relativo ao passado

herança/ transmitido por gerações

referência a edif icações

deve ser conservado/ tombado

não sabe/ não tem

expressão de uma cultura

pessoas e coisas características ou com
signif icado para o grupo

algo que pertence a alguém

vários tipos/material e imaterial

Questão com múltiplas respostas 

Fig. 78 – Gráfico com as categorias da questão nº 7 da entrevista. Fonte: COSTA, 2007. 

 

A

 

ã

r

usuários (20%)

conservado (moradora, mulher, mais de 70 anos, ensino médio completo). 
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Nas minhas palavras, patrimônio é uma coisa que não pertence ao Poder 
Público, pertence ao povo, à população, à cidade, que já faz parte da vida 
das pessoas (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, ensino médio completo). 
É patrimônio, é qualquer coisa que você caracteriza um povo e pertença à 
população e não pertença a pessoas individuais (sujeito-chave, homem, 
20-29 anos, nível superior). 

 

Outra resposta bastante citada pelo total de entrevistados (11 de um 

universo de 40 indivíduos) foi a que associa o patrimônio a algo que conta a 
história ou que é 
classificados, apena

prioritariamente essa concepção (

 
 

Patrimônio é um bem público não é?, No qual está instituída a história da 

 

A associaç ens 

40% dos moradores e 30% dos usuário

comerciantes e sujeitos-chave (20%). Considerando

referido expressivamente apenas pelos indiví

 
Aquilo que é conquistado ao lon r 
preservado, que tem que ser con

es (usuária, mu er,
 
O que o antepassado lhe deu  presente, que às vezes, a pessoa nem 

relativo ao passado (figuras 78 e 79). Dentre os grupos 

s os entrevistados com idade entre 20-29 anos citaram 

6 dos 14 sujeitos). 

É uma coisa histórica, coisas antigas que fizeram parte da história de
Mossoró, não só de Mossoró, como de qualquer cidade (moradora, mulher, 
40-49 anos, médio completo). 
 

população, do povo (comerciante, mulher, 20-29 anos, nível superior). 

 Fig. 79 – Carnaubal às margen
Fonte: MAIA, 2007. 

s do Rio Mossoró.  Fig. 80 – Registro fotográfico do primeiro voto  
feminino. Fonte: MAIA, 2007. 

ão do patrimônio com o conceito de herança e de b
transmitidos por gerações foi feita por 11 dos 40 entrevistados, sendo citado por 

s, apresentando pouca freqüência entre os 

 os pesquisados por idade, foi 

duos com mais de 50 anos (33%). 

go do tempo e que tem que se
servado ao longo dos tempos para as 

próximas geraçõ lh  30-39, ensino médio completo). 

de
merece... (morador, homem, mais de 70 anos, ensino médio completo). 

 

Com relação ao universo da pesquisa (40 pessoas), 9 retomaram a idéia 

de que patrimônio é o que deve ser conservado, bastante freqüente nas respostas 
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à questão anterior. Esse algo a ser conservado foi muitas vezes associado à noção 

de herança, a exemplares do patrimônio edificado de Mossoró ou a episódios de sua 

história. Dentre os grupos de entrevistados, essa categoria foi citada por 30% dos 

usuários e 10% dos s

(37%). Não houve dis . 

ara 
as gerações futuras [...] (usuária, mulher, 30-39 anos, nível superior). 

re 

30-39 anos, atingindo quase 50% dos nove entrevistados. 

 toda 

A Igreja de São Vicente é patrimônio, eu acho, o Museu, apesar de ser 

seguiram externar uma 
noção de patrimônio. Essa porcentagem foi maior em relação aos usuários (40%) e 

comerciantes (30%),

Constatou-se que o n

capacidade de elaborar um conceito. Dentre as 25 pessoas analfabetas ou com 

ensino médio e funda

os 15 indivíduos co mular uma 

definição.  

 conceito de patrimônio como expressão cultural foi citado por 20% da 

totalidade

ujeitos-chave e pelos indivíduos na faixa etária de 40 a 49 anos 

repâncias entre as respostas considerando a escolaridadec
 
Acredito que patrimônio é uma coisa que a gente deve conservar, ficar p

 
Eu vejo que são coisas antigas que não devem ser destruídas e sim 
tombadas, para contar sobre a história da cidade, pra mim é isso 
(comerciante, homem, 40-49 anos, ensino médio completo). 

 

Ao procurar definir o termo patrimônio, alguns entrevistados utilizaram 

exemplos, citando algumas edificações da cidade, como a Estação das Artes, a 

Biblioteca Municipal e o Museu. Cabe destacar que, considerando a classificação 

por grupos, o índice foi significativo apenas entre os pesquisados com idade ent

 
 Estação das Artes, a Igreja, São Vicente, por exemplo, que temA

aquela coisa de Lampião, o Chuva de Bala, para história; o Cine Pax, não 
deixa de ser, pronto, acho que só (usuária, mulher, 30-39 anos, nível 
superior). 
 

muito desvalorizado, o Teatro é importante para as artes, levar a população 
carente (comerciante, mulher, 30-39 anos, médio completo). 
 
Tem o Museu, umas casas na Praça da Redenção (sujeito-chave, homem, 
20-29 anos, nível superior). 

 

Mais de 20% do total dos pesquisados não con

 sendo apenas de 10% para moradores e sujeitos-chave. 

ível de escolaridade foi uma variável importante em relação à 

mental, 8 não conseguiram estruturar uma resposta. Já dentre 

 nível superior, apenas um não conseguiu form

O

 dos entrevistados. No grupo dos sujeitos-chave, o índice foi de 40%, 

sendo pouco mencionado pelos demais grupos: 10% dos comerciantes e usuários e 
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20% dos moradores. Essa definição foi também referida por 40% do grupo com 

ensino superior, não tendo sido citado por nenhum dos entrevistados com idade 

entre 30 e 39 anos. 
 

[...] o patrimônio, no geral, é o conjunto, que a gente percebe, de ações, 
costumes, tradições, bens materiais e imateriais, que constitui a produção 
humana, no geral, né? o patrimônio seria isso, se você tem uma língua, um 
tipo de vestuário, qualquer tipo que seja produto da cultura humana é 

 
 
 

A categoria

o grupo (figuras 81  total de entrevistados. 

a foi a 

resposta mais citada por aqueles com níve  

sido referida por nenhuma das 25 pessoas  

médio e fundamental.

  
cidade recebe, acolhe e começa a fazer 

de. [...] 
omeça a 

zer parte da sua história, então patrimônio de uma cidade são as pessoas 

% do total de entrevistados como algo 
que pertence a algu

Figs. 81 e 82 – Imagen  Redenção: estátua do escritor e jornalista Dorian Jorge Freire e casa 
amarela de sua 

patrimônio, material ou imaterial (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível 
superior). 
 
Patrimônio é isso, a população tem e que faz parte da história, tudo que for 
fazer com ele a população deveria interferir, porque faz parte da cultura 
(usuária, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
 
 

 
 
 
 

 s da Praça da
 prop
 
 pessoas e coisas características ou com significado para 

e 82) foi mencionada por 17% do

riedade ao fundo; e o monumento à Libertação dos Escravos. Fonte: COSTA, 2006.  

 

Considerando a classificação dos indivíduos por grau de escolaridade, ess

l superior (7 do total de 15), não tendo

 do grupo de analfabetos, com ensino

 

[...] porque eu acho que tudo que a 
parte de sua história, então é um patrimônio, é um bem da cida

uando a cidade incorpora o evento, e começa a viver aquilo ali, cq
fa
que moram na cidade (sujeito-chave, mulher, 30-39 anos, nível superior). 
 
Patrimônio é quando marca a vida de uma pessoa, várias pessoas ou de 
uma cidade, um local que se torna característico da cidade (comerciante, 
homem, 20-29 anos, nível superior). 
 
São prédios, cultura, pessoas como Dorian Freire, que morava aí em 
frente, é muito bom preservar (moradora, mulher, 40-49 anos, nível 
superior). 

 

O patrimônio foi conceituado por 15

ém. Em relação à classificação dos dados de acordo com os 
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grupos, constatou-se 

eles, sendo algumas s 

mais citados na faixa 

ma coisa que não pertence ao Poder 

ônio é uma coisa sua, eu acho que ninguém deve mexer 
(comerciante, homem, 40-49 anos, ensino médio completo). 

to material, seja um objeto ou 

uma edificação. Aquele conceito só apareceu com freqüência maior (40%) no grupo 

dos sujeitos-chave.  

 a riqueza da 
beleza, do visual, do significado desses patrimônios, dos sentidos (sujeito-

 que a noção elaborada pelos entrevistados sobre patrimônio 

associa-se, em parte, à concepção vigente nos meios acadêmicos, porém revela 

também característic

coletivo do bem cons

ancianidade, os suje  

definições de diversos

Entretanto, 

caráter particular por

material, com a citação a edificações; ao associar o conhecimento ou valores a 

serem tra

que essa categoria apresentou uma freqüência baixa em todos 

vezes nula (indivíduos entre 30 e 39 anos). Porém, foi um do

etária de 50 a 59 anos (33%).  

 
as minhas palavras, patrimônio é uN

Público, pertence ao povo, à população, à cidade, que já faz parte da vida 
das pessoas (sujeitc-chave, homem, 20-29 anos, nível superior) 
 
 [...] patrim

 

A percepção do patrimônio em suas várias acepções (bem particular, 

patrimônio de uma cidade, patrimônio arquitetônico) e classificações (patrimônio 

cultural material e imaterial) foi a menos citada, já que, predominantemente, a 

concepção de patrimônio foi associada a um artefa

 
Eu conceituo patrimônio em dois aspectos, o material e o imaterial. O 
material, que é essa parte de fachadas, de prédios, de coisas sólidas, 
palpáveis e o imaterial que é história, ensino, não é isso? É

chave, mulher, 60-69 anos, nível superior). 
 
Acho que é todo o acervo, desde as praças até o aspecto urbano, é 
patrimônio também, o pau-brasil, em frente ao [shopping] Boulevard, a 
timbaubeira, tem mais de 130 anos, isso era, porque foi embora, próxima 
ao Diocesano, é o patrimônio da cidade que está indo embora (sujeito-
chave, homem, 30-39 anos, ensino médio completo). 

 

Verificou-se

as extremamente peculiares. Ao se referirem ao aspecto 

iderado patrimônio, apontarem seu valor cultural, histórico e de 

itos enunciam conceitos que são também encontrados nas

 teóricos e intelectuais.  

as falas dos sujeitos conferem ao conceito de patrimônio um 

 meio de diversos elementos: ao privilegiarem a dimensão 

nsmitidos com a idéia de herança; ao mencionarem pessoas conhecidas 

da cidade, envolvidas em acontecimentos anedóticos, como patrimônio; e ao 

expressar a separação entre o bem patrimonial preservado e a vida cotidiana, 
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afirmando que ele não pode ser tocado, que deve virar museu, é público, isto é, 

patrimônio é aquilo distante da experiência diária, que só será acessado em 

determinadas ocasiões. 

Na última questão (figura 83), os sujeitos foram inquiridos sobre quais 

elementos poderiam ser qualificados como integrantes do acervo patrimonial 

mossoroense. Ao fazer essa classificação, os entrevistados basearam-se no 

conceito de patrimônio elaborado na resposta anterior. Das 14 categorias citadas, 9 

referem-se a bens públicos: edificações antigas e marcos urbanos, incorporados à 

paisagem, como a Estação das 

 

 

 Artes, a Biblioteca Pública Municipal e os antigos teatros e cinemas. 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os itens mais citados foram as igrejas e a antiga cadeia, hoje museu d

cidade, com 14 referências cada. Dentre as igrejas citadas, destacou-se a Igreja 

São Vicente, demonstrando a força da articulação entre o fato histórico, sua releitura 

e os novos sentidos atribuídos ao lugar, em função dos eventos festivos.  

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da 
cidade?

igrejas

antiga cadeia/Museu

referência a edificações antigas variadas

antigos teatros/cinemas

história da cidade de

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 Mossoró

Estação das Artes
eventos religiosos/que contam a história da

cidade

Biblioteca Pública Municipal

Palácio da Resistência

edificações recentes
não tem dança, artesanato, patrimônio natural

/não tem nada
Mercado Central

não sabe

outros

Questão com múltiplas respostas 

Fig. 83 – Gráfico com categorias da questão nº 8 da entrevista. Fonte: Andréa Costa, 2007. 
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A Estação das Artes, a Igreja, São Vicente, por exemplo, que tem toda 
aquela coisa de Lampião, o Chuva de Bala, para história (usuária, mulher, 
30-39 anos, nível superior). 
 
[...] deveria ser preservada a Igreja lá do Bom Jesus, perto da Petrobrás, já 
quiseram até derrubar aquela m, 40-49 anos).  

 relação aos grupos de entrevistados, as igrejas foram citadas por 50% 

ferida por 62% dos 

entrevistados entre 40

apresentou freqüênci

destaque, com os índices oscilando entre 11 e 22 %. 

A identifica

tanto pela forma arquitetônica, componente da paisagem mossoroense desde seu 

início, com

e médio. Em relação à faixa 

etária, 62

nte, que tem a história de Lampião, o Museu, que 

casarões em geral (figuras 84 e 85). Em relação à escolaridade, não se identificou 

 igreja (sujeito-chave, home
 

Em

dos moradores e 40% dos sujeitos-chave. Dentre aqueles com ensino superior, foi a 

resposta com maior freqüência, sendo citada por 8 dentre os 15 pesquisados. 

Considerando a faixa etária, a citação às igrejas foi a resposta mais mencionada 

pelos indivíduos entre 20 e 29 anos (35%), sendo re

 e 49 anos. O grupo com faixa etária de 30 a 39 anos foi o que 

a mais constante nas respostas, sem nenhuma categoria em 

ção da igreja como patrimônio da cidade pode ser justificada 

o pelo significado. As igrejas citadas estão intimamente ligadas à história 

de Mossoró: a de São Vicente, palco da resistência ao bando de Lampião e a 

Catedral, erguida no local da antiga capela de Santa Luzia, em torno da qual foi 

fundada e se desenvolveu a cidade.  

A associação entre as noções de patrimônio e museu foi feita por 40% 

dos comerciantes e 50% dos moradores. Considerando o nível de escolaridade, a 

resposta antiga cadeia/museu foi a que apresentou maior freqüência (36%) entre os 

entrevistados analfabetos e de ensino fundamental 

% dos entrevistados com idade entre 40 e 49 anos e 44% dos indivíduos 

com mais de 50 anos citaram o museu como exemplar do patrimônio mossoroense. 
 

A Estação das Artes, a Catedral de Santa Luzia, o museu é história, é 
tombado, era a antiga cadeia, hoje é o museu (sujeito-chave, homem, 50-
59 anos, nível superior). 
 
A Igreja São Vice
antigamente era a cadeia velha, e agora é Museu [...] (moradora, mulher, 
40-49 anos, ensino médio completo).  
  

Mais de 30% dos indivíduos referiram-se a diversas construções 
antigas, citando edificações específicas ou fazendo menções genéricas a prédios e 
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discrepâncias. A freqüência dessa categoria foi mais alta entre o grupo dos sujeitos-

chave (70%), provavelmente em função do conhecimento desses sujeitos relativos 

ao tema, e mais baixa entre os usuários (10%), talvez como reflexo da não 

apropriação das ed

Considerando a faixa etária, os maiores índices foram detectados entre os 

indivíduos mais velho

das pessoas com mais de 50 anos referiram-se a esse item. Em muitas referências, 

o patrimônio edificado foi associa

 

 

Os antigos
pesquisados (figura 86 e 87), merecendo destacar o Teatro Lauro Monte Filho 

(antigo Cine Cid) men

citada entre os usu ida pelos sujeitos-chave (10%). 

C s uve dife

mais de 50 anos foram os que menos citaram 
 

 
 

 
 

Teatro, a Catedral, agora 
bém apesar daquele 
tro [Cine 
nsformado 

agora já foi tudo reformado, 

Fig. 86 – Cinema Pax, na 
Praça Rafael Fernandes 
Fonte: COSTA, 2006. 

ificações por esses sujeitos, que não as experienciam. 

s: 62% dos entrevistados com idade entre 40 e 49 anos e 55% 

do a fatos históricos locais. 
 
A residência de Dr. Leodécio, foi um ponto que eu acho que ali devia 
permanecer, ao lado da São Vicente, onde houve o combate em relação a 
Lampião, porque é histórico (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, ensino 
médio completo). 
Eu acho que tem a parte de edifícios mesmo, a parte construída (sujeito-
chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
Aqui em Mossoró tem muita coisa, por exemplo, ali na Praça da Redenção 
ainda tem a casa onde morou um abolicionista (moradora, mulher, mais de 
70 anos, ensino médio completo). 

 
 

 

 

Fig. 84 – Residência onde 
morou um abolicionista na 
Praça da Redenção.  
Fonte: COSTA, 2006. 

 

 teatros e cinemas da cidade foram lembrados por 25% dos 

cionado por 8 desses 10 entrevistados. Essa categoria foi mais 

ários (40%) e menos refer

onsiderando a e colaridade, não ho renças marcantes. Os indivíduos com 

os antigos cinemas e teatros (11%). 

O 
tam
tea Caiçara, 

em teatro] tra

Fig. 85 – Residência 
pertencente ao Dr. Leodécio, 

Fig. 87 –Teatro Lauro 
Monte Filho, na Praça 

Vigário Antônio Joaquim. 
Fonte: COSTA, 2006. 

na Avenida Alberto Maranhão.  
Fonte: COSTA, 2006. 
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era para ter sido ali, seria um patrimônio histórico, aí também não deixa de 
ser (usuário, homem, 20-29 anos, ensino médio completo). 
 
Estação das Artes, Pax, aquele bem aqui, na praça, o Teatro Lauro Monte 
Filho. Aquilo deve continuar, tipo a Casa da Ribeira em Natal (usuária, 
mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
 

A referência à história da cidade como patrimônio de Mossoró foi feita 

por 20% dos entrevistados, corroborando que um dos elementos que compõem a 

en

entrevistados que mencion , 6 se referiram ao episódio de resistência 

a Lampião e seu bando. A citação a fatos históricos foi feita por 40% dos sujeitos-

chave e por nenhum dos comercia o à idade, a menor freqüência foi 

entre as pessoas com mais de 5
 

A história de Mossoró, que tá bem presente, não é? A história de Lampião. 
 que mais? A Libertação dos Escravos, fatos importantes, é um 

 
Em vários ões estão ligadas a 

experiências individua

no passado, que tamb da memória (POLLAK, 1992). 
 

bradas (moradora, mulher, mais de 70 anos, 

 
Os evento

mencionados por 7 do

ró 

 

tos que marcam o grupo social (P

aram esse item

memória são acontecim OLLAK, 1992). Dos 8 

ntes. Em relaçã

0 anos (11%). 

O
patrimônio que deveria ser conservado (usuária, mulher, 30-39 anos, 
ensino médio completo). 

trechos, as referências às edificaç

is, a lembranças de pessoas, fatos e lugares experienciados 

ém são um dos componentes 

[...] Mercado, porque é muito velho, desde que eu nasci que existe aquele 
mercado (usuária, mulher, 30-39 anos, ensino fundamental incompleto). 
 
Prédios antigos, com certeza, a Catedral, a Igreja São Vicente, eu lembro 
quando eu era criança existiam as balas e eu achava o máximo, mostrar a 
alguém que vinha, e eu não sei se isso foi preservado (moradora, mulher, 
20-29 anos, nível superior). 
 
[...] E tem também as pessoas, tem Benício Gago, que vendia água, ele 
tinha um burro que comia as gramas da praça, aí o padre se danou, 
mandou prender o burro e ele fez uma musiquinha pro padre, eu acho que 
essas coisas, eram pra ser lem
ensino médio completo). 

s de cunho religioso, histórico ou festivos foram 

s 40 pesquisados: 
 

Chuva de Balas, Auto da Liberdade, esses eventos que contam a história 
da cidade (morador, homem, 20-29 anos, ensino médio completo). 
 
A comemoração da Libertação dos Escravos, o 30 de setembro, a expulsão 
de Lampião, a procissão de Santa Luzia, o Museu, o museu que Mosso
tem (usuária, mulher, 60-69 anos, nível superior). 
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Alguns entrevistados apresentam uma visão pessimista, afirmando que a 

cidade de Mossoró n
suas diversas dimensões. Considerando a cl

escolaridade e classe

entre os usuários (30%

ada da biodiversidade, paisagístico, não existe, 

ricos, a população não conhece, conhece o evento 
 Lampião, não lembra do 1º voto feminino (sujeito-

chave, hom , 20-29 anos, nível superior). 

não é?, 
ças 

 homem, 50-59 anos, 

Alguns indi

histórico e cultural 
valores para assim considerá-lo, como o atendimento a uma necessidade atual, a 

beleza ou por ser um 

o Thermas, não sou nem eu que digo, é o pessoal que me 

sa  
perde muito, s prédios da Prefeitura que eles são a 
única coisa q  ainda com aquela forma antiga. O próprio Arte 
da Terra tem e caracteriza muito Mossoró, pelas próprias 
figuras que tem lá (comerciante, mulher, 20-29 anos, ensino médio 
completo). 
 
A central do Cidadão as melhores coisas que aconteceu, 
melhorou os serviços  acesso para a população mais 
carente (comerciante, mulher, 30-39 anos, ensino médio completo). 

 

ão possui patrimônio cultural, seja na acepção geral ou nas 

assificação em relação à faixa etária, 

 de entrevistados, a freqüência é nula ou baixa, sendo maior 

) e os indivíduos acima de 50 anos (22%). 
 

Mossoró não preserva n
carnaúba, que é uma planta que só dá do Piauí ao Rio Grande do Norte, 
não existe, tem os eventos culturais, mas não tem artesanato típico de 
Mossoró, os fatos histó
e nem isso, lembra de

em
 
Mossoró o que já teve foi linha de trem, era para ter uma máquina, 

ervindo de ligação, mas foi o Governo Federal quem acabou... DanS
folclóricas, aqui não tem essas coisas [...] (usuária, mulher, 60-69 anos, 
nível superior). 
 
Nada, acho que não tem nada não (usuário,
analfabeto). 
 

 
víduos identificaram alguns locais desprovidos de caráter 
como bens patrimoniais (figuras 88 e 89), adotando outros 

Fig. 88 – Arte da Terra.  
Fonte: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ, 2007. 

Fig. 89 – Entrada do 
Hotel Thermas.  

Fonte: THERMAS, 
2007. 

ponto turístico da cidade. 

 
..] a chegada d[.

diz, que aquilo ali é bonito, representando o sal, o petróleo (morador, 
mulher, 40-49 anos, nível superior). 
 
As praças, o Thermas, é uma coi

 o
 que, tipo, se sai de Mossoró, Mossoró

são uma delas, e
ue se mantém
 uma coisa qu

, que foi uma 
, e a SAMU, que tem

d
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Verificou-se que os elementos mais identificados como patrimônio pela 

população são bens culturais apropriados, seja por comporem a paisagem urbana 

há bastante tempo, seja por se relacionarem a eventos típicos da cidade, ou ainda 

por consistirem em fatos históricos que compõem a memória individual ou coletiva 

dos entrevistados. As respostas evidenciam a relação entre o conceito de patrimônio 

formulado e aquilo qu

Com base nos dados apresentados e analisados neste capítulo, forneceu-

se os elementos nec

sociais do patrimônio 

descrição dos conteú

expressivas, com base na análise efetuada. A fim de trabalhar as informações 

coletadas de maneira

as falas dos indivídu porte 

conceitua

 

e é classificado como tal. 

essários para se proceder à identificação das representações 

edificado. Assim, realizou-se uma abordagem em que, além da 

dos das entrevistas, foram trazidas à tona as temáticas mais 

 a evidenciar pontos e elaborar inferências, foram articuladas 

os com o contexto histórico e atual de Mossoró, o a

l relativo a valores patrimoniais e a teoria das representações sociais. 

Objetivou-se revelar as representações sociais relativas ao patrimônio construído à 

medida em que se avançava na pesquisa, como resultado de um percurso teórico e 

metodológico, que se conclui no capítulo seguinte. 
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6. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS RELATIVAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL 
EDIFICADO DE MOSSORÓ-RN 

 estudo sobre representações sociais do patrimônio cultural traz em seu 

bojo duas ões: a necessidade de trabalhar com conceitos de diversas 

disciplinas, como, no caso em tela, a geografia, a psicologia, a antropologia e a 

arquitetura e urbanismo; e também a necessidade de tratar os diversos tempos 

(curto, médio e longo) relativos à construção, desenvolvimento, reprodução e 

disseminação das representações sociais. 

essa forma, a identificação das representações sociais do patrimônio 

edificado, objetivo deste trabalho, é resultado da articulação do aporte teórico e 

metodológico expostos nos capítulos anteriores com a realidade da cidade, 

mostrada na narrativa de sua história, na apresentação do contexto atual e na 

enunciação dos sujeitos sociais.  

entes à teoria das representações sociais, bem 

como apontar outros pontos considerados relevantes. 

representação social do patrimônio da 

cidade.  

 das representações sociais, utilizando-as como 

uma das 

rmina a construção de certas 

representa

 

O

 implicaç

D

Antes de apontar as representações detectadas é preciso retomar alguns 

conceitos já apresentados, refer

A representação social é entendida como um conhecimento elaborado a 

partir do senso comum vigente na sociedade, estando intimamente ligada à 

dimensão prática da vida cotidiana. Levando em conta a análise da fala dos 

entrevistados, procurando identificar recorrências e ausências, os conceitos 

enunciados, as figuras e símbolos referidos, é possível inferir qual é esse 

conhecimento partilhado, isto é, qual a 

Como resultado dessa investigação, dois objetivos podem ser atingidos: 

compreender porque determinado grupo social tem aquelas representações e quais 

são as que explicam seu comportamento (WAGNER, 2003). O sujeito atribui valores 

e interpreta a realidade por meio

fontes de informação para embasar suas ações, sejam de apropriação ou 

de distanciamento (FREIRE, 1997). Estabelece-se assim um movimento contínuo 

entre ação e representação: a vivência do espaço dete

ções, ao mesmo tempo em que as representações elaboradas contribuem 

para o tipo de relação que o sujeitos estabelecem com os diversos pontos da cidade. 

 



 122

É preciso entender que, ao se mencionar o termo representação social, 

não se está referindo a uma representação única, pois, mesmo considerando sua 

dimensão social, a representação é individual a cada sujeito, sendo um processo 

psíquico, ligado aos sentimentos, identidade e memória particulares. Sendo assim, a 

represent

representa

 criação 

de evento

Mossoró. 

ação é sempre múltipla, sendo mais do que o conjunto das 

representações individuais: é a representação de cada indivíduo, contextualizada 

com as representações sociais dos demais integrantes dos grupos sociais, que 

compõem a representação coletiva da sociedade sobre determinado objeto. 

Alguns fatos ou imagens vão estar mais ou menos diluídos entre os 

indivíduos na sociedade, dependendo de fatores como escolaridade, classe social, 

orientação política, valores culturais, papel do indivíduo no corpo social, acesso à 

informação, etc.  

No caso em estudo, os pontos mais influentes na estruturação da 

ção social do patrimônio edificado pela população são: os fatos históricos 

da cidade, principalmente a resistência ao bando de Lampião e a libertação 

antecipada dos escravos, com referência aos sentidos conferidos aos lugares no 

passado; o crescimento urbano e o desenvolvimento econômico da cidade nos 

últimos anos, com a vinda de empresas e o processo de verticalização; e o modelo 

de gestão da prefeitura municipal, que reformou as praças do centro da cidade, 

construiu imponentes prédios públicos (Teatro e Ginásio Municipal), promoveu a 

restauração de alguns prédios de valor histórico e arquitetônico e investiu na

s festivos para atrair o turismo. Além disso, percebeu-se que a idéia da 

importância de preservação patrimonial, bastante difundida na sociedade atual, 

configura-se em um elemento fundamental na elaboração da representação social 

do patrimônio em 

Como em todo processo de formação da representação social, sobre o 

patrimônio edificado de Mossoró verificou-se a presença dos mecanismos da 

ancoragem e objetivação na fala dos entrevistados. A ancoragem, que permite que 

o não-familiar passe a ser familiar, foi identificada principalmente quando se pediu 

aos entrevistados que definissem patrimônio: a recorrência a conceitos mais 

próximos foi freqüente, com referência às noções de patrimônio no geral, herança, 

bem público e de algo ligado ao passado. Por meio desse mecanismo, o indivíduo 

articulou um conceito novo, que não lhe é muito claro, a outros similares já 
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existentes no seu sistema de conhecimento. Com esse processo, o não-familiar foi 

inserido numa estrutura de pensamentos já conhecidos.  

O mesmo processo de ancoragem pôde ser visualizado quando requereu-

se ao pesquisado que se posicionasse acerca da destinação a ser dada ao 

patrimônio

um a associação a fatos 

históricos,

 recorrente a menção de exemplos de 

patrimônio

iliou a formação de um juízo de valor em relação à 

demolição

 edificado: preservar ou demolir. A grande maioria dos sujeitos apontou a 

importância da preservação. Contudo, questiona-se até que ponto as respostas 

revelaram uma tomada de decisão individual, uma vez que a necessidade de 

conservação dos bens patrimoniais já é uma idéia incorporada ao sistema de valores 

da sociedade atual. Sendo assim, a recorrência ao tema pode revelar mais uma vez 

a ancoragem, sendo a reprodução de outras representações sociais disseminadas, 

como a da importância de preservação.  

Esse mecanismo apareceu, ainda, quando os indivíduos foram inquiridos 

a evocar elementos mossoroenses que pudessem ser considerados patrimônio da 

cidade. Ao citar lugares e edificações, foi bastante com

 a usos do espaço e a comparação com o que se tem como patrimônio em 

outras cidades para justificar ou auxiliar a classificação de determinado item como 

patrimônio a ser protegido. 

Já o processo de objetivação, que consiste na associação de uma figura 

ao objeto da representação, esteve bastante presente em diversos momentos da 

entrevista, quando foi requisitada a reflexão sobre a imagem da cidade, a 

identificação de elementos urbanos e a recordação das perdas e permanências no 

centro da cidade. Quando instados a definir patrimônio, os indivíduos procuraram 

materializar uma definição. Assim, foi

 edificado, como a Estação das Artes, o Museu e a Igreja São Vicente, 

como se, ao ligar o conceito a uma figura, ele se tornasse claro, palpável e, portanto, 

inteligível e conhecido. Também quando perguntados se os bens que haviam sido 

demolidos deveriam ser preservados, os entrevistados muitas vezes se referiram 

aos bens mencionados ou a outros. A identificação dos valores patrimoniais em 

edificações específicas aux

/preservação. 

Os mecanismos de ancoragem e objetivação não ocorrem 

separadamente; eles são partes do processo de elaboração da representação 

social, em que se busca tornar o desconhecido algo familiar, associando-o a uma 
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imagem e inserindo-o num sistema de pensamento preexistente. Portanto, em toda 

representação social, há uma figura e um significado correspondente. 

Além da representação do patrimônio edificado, outras representações 

foram visualizadas a partir da análise das entrevistas, mesmo que esse não fosse o 

objetivo da pesquisa. A razão foi a íntima ligação estabelecida entre as noções de 

patrimônio, cidade, transformações urbanas e a idéia de preservação patrimonial. 

 
 

6.1. REPR

ra rica e uma 

história g

de 

importância histórica e arquitetônica, configurando um suporte de memórias, é 

mesclada com o caráter diversificado, confuso, muitas vezes até caótico, onde 

de usos, 

enfim, tudo que caracteriza um espaço urbano. O patrimônio edificado foi associado 

a edificaç

te 

 edifícios públicos, como o Teatro Municipal e o Ginásio 

ESENTAÇÃO SOCIAL DA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO  
 

De modo geral, Mossoró foi representada como uma cidade em 

desenvolvimento, bonita, limpa, cuidada, diferente e melhor do que a Mossoró dos 

anos 1980. Uma cidade onde há muito o que conhecer, com uma cultu

randiosa. O Centro constitui-se em um elemento importante para a 

constituição da imagem da cidade. A visão da área central é de um local dinâmico, 

em que predominam os empreendimentos comerciais e de prestação de serviços.  

A imagem de um núcleo central da cidade, composto por edificações 

convivem carros, pessoas, ambulantes, predominando a sobreposição 

ões isoladas, prédios demolidos ou que ainda subsistem e não a um 

conjunto urbano. 
 

Lembro, a verticalização, o investimento nas praças, a cidade está mais 
bonita, mais organizada, ainda é pouco, mas tem mais opções de lazer, 
isso de uns 5, 7 anos pra cá, mais do que isso, tem a perspectiva de mais 
opções (sujeito-chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
Mudou tanto, mudou muito, mudou a questão do saneamento, antigamen
era tudo aberto, a questão da verticalização, dos prédios, a questão 
cultural, a Prefeita investiu muito nessa questão das pracinhas, a linha do 
trem também, na Estação das Artes, que era bem antigo [...] (usuária, 
mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
A infra-estrutura, as praças, lazer que não tinha e boa parte dos prédios 
históricos foram derrubados (sujeito-chave, homem, 20-29 anos, nível 
superior). 

 

Como transformações ocorridas na cidade nos últimos anos destacam-se 

a construção de
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Poliesportivo; a restauração de bens patrimoniais, como a Biblioteca Pública 

Municipal; e a reform

urbanos. Essas mud

modelo de planejam

cidade e contribuem 

como uma cidade a

diversas oportunidades para obtenção de retorno financeiro. 

 

6.2. REPR

. A identificação com o 

ideal liber rio fomenta a representação de uma terra de sujeitos livres, em que não 

há desrespeito aos direitos e onde se pode ser o que quiser. O que a cidade é passa 

que é 

fundamen

, 40-49 anos, ensino médio completo). 

inerente aos sujeitos e grupos sociais. Assim, uma vez estruturada a identidade, 

a das praças do centro, com a instalação de novos elementos 

anças no espaço, motivadas principalmente pela adoção do 

ento estratégico, afirmam o caráter desenvolvimentista da 

para a elaboração de uma representação social de Mossoró 

trativa para investimentos, uma cidade próspera, onde há 

 
ESENTAÇÃO SOCIAL DA DIMENSÃO SIMBÓLICA DA CIDADE 
 

A maior representação simbólica de Mossoró, divulgada pela mídia, 

reforçada pelo governo municipal, referida pelas pessoas que falam sobre a cidade e 

enunciada pelos habitantes é o da resistência e da liberdade – resistência a Lampião 

e libertação antecipada dos escravos. 

O fato histórico, recontado, fantasiado e, portanto, representado, é tomado 

como um dos elementos em que os mossoroenses baseiam o caráter da cidade e 

sua própria identidade. A apropriação do símbolo de resistência da cidade faz com 

que o mossoroense se enxergue como forte, valente e bravo

tá

a determinar quem o habitante é, torna-se aquilo que o caracteriza, 

tal para que ele seja e para que saiba quem é. Ou seja, a representação 

da cidade também estrutura a identidade dos indivíduos.  
 

Símbolo? Primeiramente, a resistência da cidade ao bando de Lampião 
(comerciante, homem
 
Bem, aqui o símbolo mais visto, e em termos ideológicos, é o símbolo da 
resistência e da liberdade, ideologicamente falando [...] Mas a gente tem 
percebido nos últimos anos uma mudança voltada para o desenvolvimento 
econômico, a fruticultura, a extração do petróleo, então isso tem modificado 
um pouco, essa coisa da resistência e da liberdade, e voltando para assim, 
[...] outras diretrizes, outras vertentes, que seriam, no caso, do progresso 
econômico. (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível superior). 

 

É preciso lembrar que a construção identitária não é percebida 

conscientemente pelos indivíduos, pois é essencial que ela seja vista como algo 
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todo o processo é apagado, a fim de não comprometer a idéia do seu surgimento 

como um fato natural (AGIER, 2007). 

Os elementos estruturantes da imagem da cidade são aqueles mais 

peculiares de Mossor o de lazer, 

relacionado às águas

para que conheça a c

 

m são atribuídos significados, representados 

por meio 

ntretanto eles não são 

excludentes, muitas vezes coexistindo na fala dos entrevistados. 

 
 

6.3. REPRESENTAÇ
 

O desapare

mencionado pela m evistados, tendo sido também apontada a 

necessidade de preservação des

nos, médio completo). 

Tenho tanta pena do Diocesano, a casa onde ali é hoje a Câmara, era lindo 
ali, parecia que a parede era revestida de espelho, brilhava. Mossoró tinha 
muitos prédios bonitos (moradora, mulher, mais de 70 anos, ensino médio 
completo). 

ó: o refino do sal, a extração do petróleo e o turism

 termais. São esses os pontos a serem visitados pelo visitante, 

idade e entenda o quê ou como ela é. 
 

[...] tem muita coisa, Mossoró, pra mostrar, tem as salinas, quem é de fora 
gosta muito de ver as salinas de Mossoró (moradora, mulher, 40-49 anos, 
ensino médio completo). 

 [levaria pra conhecer] os pontos turísticos de Mossoró, as salinas, os 
poços de petróleo (usuária, mulher, 30-39 anos, ensino médio completo). 
 
[levaria] Pras salinas, pra aquele Arte da Terra, levaria para conhecer o 
Thermas, porque lá é um ponto de Mossoró (moradora, 20-29 anos, ensino 
médio completo).  

 
Ao centro da cidade també

de símbolos. Enquanto é apropriado, seja como lugar de memória ou pelo 

uso atual, a imagem do centro oscila de uma área histórica a um espaço dinâmico 

em função do comércio. Os símbolos de centro-patrimônio e centro-comércio são 

referendados ou negados pelas edificações evocadas, e

ÃO SOCIAL DA PERDA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 

cimento de edificações de valor histórico e arquitetônico foi 

aioria dos entr

sas construções, em virtude da importância para a 

cidade. A fala dos entrevistados revelou a apropriação e o distanciamento em 

relação aos bens patrimoniais, demonstrando muitas vezes um valor afetivo.  
 

Agora, em termos de patrimônio histórico, assim, realmente é a questão 
dos casarões antigos, principalmente no centro da cidade, que hoje estão 
sendo consumidos e destruídos pelo avanço do progresso, o mercado 
imobiliário, tudo isso (sujeito-chave, homem, 40-49 a
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Foi ressaltada ainda a preservação desse patrimônio material como último 

depositário da memória, que não pode desaparecer, sob o risco de também não 

subsistirem

, o que 
que tem 

com os dias contados, tem alguns pontos ali, que você vê que tem a 

que a conservação desses que ainda existem devem ser uma 

 

As edificações de valor histórico-arquitetônico assumem, então, o papel de 

lugares de

 a falta 

de reação da popu

distanciamento dos in

fatores, como a inex

indivíduos a se manifestarem ou a falta de uma tradição de ações relativas aos bens 

patrimoniais, como as

que é referido como adequado ou certo para aquele grupo social. 

 as lembranças daquele grupo social: é preciso salvar da destruição os 

resquícios do patrimônio mossoroense. Destruir essas edificações seria o mesmo 

que apagar a memória, a história e os referenciais identitários da população. 
 

A parte histórica da cidade está se apagando toda, nesse aspecto
tem de prédio antigo sendo demolido e mesmo assim, os poucos 

estrutura ainda preservada, aquela estrutura antiga, bonita, mas embaixo já 
foi demolido tudo (sujeito-chave, homem, 30-39 anos, ensino médio 
completo). 
 
 [...] eu acho 
questão de honra (sujeito-chave, mulher, 60-69 anos, nível superior). 

 memória. Sua perda é identificada como algo que atinge a coletividade, 

mas também é sentida individualmente. Os sujeitos conseguem identificar os 

elementos urbanos que, por fazerem parte da sua própria história ou da história da 

cidade, podem ser considerados como patrimônio. Esses espaços foram 

experenciados, revestidos de valor e, portanto, apropriados. Isso indica que

lação em relação à degradação não é um indício de 

divíduos. Esse comportamento deve ser explicado por outros 

istência de uma instituição ou liderança que conclame os 

 relacionadas à preservação ecológica. 
 

 
6.4. REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

A importância da preservação patrimonial foi a representação com 

freqüência mais alta e que apareceu de forma homogênea, considerando o universo 

de entrevistados e a classificação por grupos, escolaridade e idade. Como já 

exposto, essa representação positiva acerca da conservação pode ser reflexo tanto 

de uma consciência patrimonial, como da apropriação e reprodução de idéias 

disseminadas na sociedade. Além disso, deve-se considerar a expectativa social da 

resposta, isto é, os entrevistados tendem a responder o que é socialmente aceito, o 
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Deveriam ser mantidos, sim, fazer a restauração, preservar a cultura de 
Mossoró (morador, homem, 20-29 anos, ensino médio completo). 
 
Com certeza, que era o patrimônio da cidade (morador, mulher, 40-49 
anos, ensino médio completo). 
 
Acho que é difícil, deveria ser feito, não é? É importante (usuária, mulher, 

 

 

A responsa

referida por alguns 

unicipal foi elogiada por outros.  
 

dos político-eleitoral [...] (sujeito-chave, homem, 20-29 anos, nível 
r). 

 
A maior crít

reais para os espetá

entretanto, o poder p

entrevistados. É impo

Municipal: por um la al, tendo se 

candidata

 por alguns entrevistados: 

í não, nós fizemos uma proposta 

40-49 anos, analfabeta). 

Apesar desse consenso acerca da importância da salvaguarda das 

edificações de valor histórico-arquitetônico, a preservação foi referida muitas vezes 

como um entrave ao crescimento: a oposição entre preservação/desenvolvimento foi 

referida em algumas falas. 
 

[...] eu não sou do tipo que gosta de coisas antigas. Eu não gosto de 
Aracati porque lá eles conservam muito isso, não é?, Eu não acho legal. É 
bonito? É, mas eu não acho legal, acho que a cidade não se desenvolve, 
parece que está, tipo, arcaica ainda, é isso (comerciante, mulher, 20-29 
anos, ensino médio completo). 
 
Não, não pode não, tem que ser “Brasil pra frente”, não tem como, né?, é a 
nova tecnologia (usuário, homem, 50-59 anos, analfabeto). 

bilidade do poder público na constituição de um patrimônio foi 

entrevistados. Em relação a isso, a postura da prefeitura 

 por uns e censurada m

A cidade pode ter patrimônio, depende dos gestores (moradora, mulher, 
mais de 70 anos, fundamental completo). 
 
Não, a política cultural de Mossoró, não, não há política cultural, há política 
de eventos, ela é claramente grandiloqüente, espalhafatosa, pra dar 
resulta
superio

ica refere-se ao fato de que há um investimento de milhões de 

culos na época junina e na festa da padroeira da cidade: 

úblico não executa ações consideradas mais relevantes pelos 

rtante ressaltar essa incongruência na postura da Prefeitura 

do, objetiva ser reconhecida pela riqueza cultur 

do para ser a capital brasileira da cultura em 2007; por outro, verifica-se 

que o único museu da cidade está fechado há anos, com suas peças encaixotadas, 

esperando a reforma do prédio. Esse fato foi denunciado
 
oFaz 4, 5 an s que nós estamos numa luta ferrenha para incluir acervo do 

museu [...], para não ficar só balizado naquele negócio de “enfrentou 
Lampião e não sei quê”, ficou só naquilo, a
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[...] de 150, 200 mil reais, a Prefeitura até hoje não fez, faz 7 anos, certo? 

 [...] o Museu, que eu acho tão pobre, é a antiga cadeia, é muito pobre, 

6.5. REPRESENTAÇ
 

Ao elaborar

diferentes vieses, est

procurando se apoiar em conceitos diluídos na sociedade, utilizando os mecanismos 

de ancoragem e objet

que não são estanque

 

6.5.1. Pat

onsiderado como bem patrimonial aquilo que é 

significativ  para o grupo social. Isto é, o patrimônio é algo a que são atribuídos 

valores em certo espaço de tempo por determinada sociedade. 

ude da atribuição 

de valor d

quela pessoa (sujeito-

 
[...] o que seja esse patrimônio, tem valor em alguma dimensão [...] 
(usuária, mulher, 60-69 anos, nível superior). 

Então, o resultado: o museu está lá, o acervo todo encaixotado, tudo 
guardado, você chega lá, não tem nada (sujeito-chave, homem, 40-49 
anos, nível superior). 
 

muito pobre mesmo... [...] porque você vê um Museu lá fora numa grande 
capital, coisas belíssimas, de não sei quê, mas aqui não, é uma vergonha 
(moradora, mulher, mais de 70 anos, ensino médio completo). 
 

Sobre a representação da preservação, pode-se apontar três pontos 

estruturantes: o pensamento dominante, que a reconhece como essencial para 

todos; a oposição entre preservação e progresso; e a responsabilidade do poder 

público municipal em promovê-la. 

 
 

ÃO SOCIAL DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 

em o conceito de patrimônio, os indivíduos lançaram mão de 

ruturando suas falas em diversos argumentos, exemplificando, 

ivação. Assim, diversas sub-representações foram elaboradas, 

s, sendo contínua a articulação entre elas. 

rimônio como resultante de uma atribuição de valor 
Como discutido anteriormente, o patrimônio é uma construção cultural, 

assim estabelece-se uma relação bastante estreita entre as noções de valor e 

patrimônio, uma vez que será c

o

Essa qualificação de um bem como patrimônio, em virt

ado por alguém, apareceu na fala de alguns entrevistados. A associação 

de significado a um bem e a identificação dos sentidos foi essencial para considerá-

lo um bem patrimonial a ser conservado. 
 

[...] eu acho que a palavra significado, é muito patrimônio, assim, é uma 
coisa que se tornou uma coisa de significado para a
chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
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[...] na periferia de Mossoró a essa altura pode ser que eu esteja morando 

cultural da prefeitura 

municipal 

mente apenas por alguns sujeitos, mas 

apareceu como idéia 

história, que fica representado 

 

 referência ao patrimônio como resultado de uma atribuição de valores 

foi mais fr

imoniais foi pouco 

citada, o 

6.5.2. Patrimônio na 

A representação social do patrimônio na dimensão material foi 

frequentemente emba

bem público ou privado, que per  

objetivaçã

dentro de um barraco que seja patrimônio histórico e eu o identifique 
apenas como minha morada [...] (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível 
superior). 

 

Quando o caráter do significado foi especificado, os sujeitos mencionaram 

prioritariamente o valor histórico do patrimônio edificado, em que se percebe 

embutida a idéia de preservar aquilo que é antigo. A política 

pode ser vista como uma ação de reforço a essa idéia. 

Os valores afetivo e cultural também foram citados, ao contrário do 

artístico, que não apareceu expressamente em nenhuma fala. É preciso ressaltar 

que o termo valor foi usado expressa

subjacente em diversas falas:  
 

Patrimônio é tudo aquilo que representa a 
para a história, mais ligado ao lado cultural (sujeito-chave, homem, 50-59 
anos, nível superior). 
 
É uma coisa que mostra o passado de uma sociedade, não é? (morador, 
homem, 20-29 anos, ensino médio completo). 

A

eqüente entre os sujeitos-chave e os moradores. Isso pode ser explicado, 

respectivamente, pelo conhecimento sobre o tema e pela vivência com o lugar, pois 

só o tempo propicia experienciar o lugar e perceber os valores a ele inerentes. Já 

entre os usuários e comerciantes a menção aos valores patr

que pode ser explicado pelo fato de que esses locais são mais 

considerados por esses indivíduos pela utilidade do que pelo significado de valor 

histórico. 

 

dimensão material: bem, arquitetura e espaço urbano 

sada nas referências a edificações, ao espaço urbano e a um 

tence a alguém, isto é, em função do mecanismo de

o.  
 

Patrimônio arquitetônico? [...] Arquitetônico, a gente tem pouca coisa 
preservada, quase nada (sujeito-chave, homem, 20-29 anos, nível 
superior). 
 

 



 131

Patrimônio é um bem público, não é? [...] (comerciante, mulher, 20-29 
anos, nível superior). 
 
São coisas materiais, os bens que você tem, ou a cidade tem, ou as coisas 
que lhe pertencem (moradora, mulher, 20-29 anos, ensino superior). 
 
Acho que é todo o acervo, desde as praças até o aspecto urbano [...] 
(sujeito-chave, homem, 30-39 anos, médio completo). 
 

 são 

elementos

 se refere à idéia de que o bem comporta qualidades que possibilitam a 

transmissão de conhecimento e de história, e que por isso deve ser preservado para 

as futuras gerações, 

palpável, visível e vivenciada, reveste-se de valor cognitivo, pois possibilita a 

compreensão do espa

da identidade, por mei

A referênci e os 

entrevistados analfab

explicado pelo fato rceptível, existe 

concretamente, sendo mais facilmente iden

ciações entre os edifícios 

e os fatos

 
A dimensão material da cidade, suas edificações, praças e ruas,

 que, identificados como símbolos da cidade, tornam-se fundamentais 

para que o indivíduo elabore uma imagem do local, permita seu reconhecimento e 

assim estruture sua própria identidade. A materialidade do patrimônio é ressaltada 

ainda quando

associando-se à idéia de herança. Assim, a dimensão urbana, 

ço, identificando-o como um lugar que funciona como suporte 

o dos seus símbolos e significados.  

a à materialidade do patrimônio foi mais freqüente entr

etos e com ensino médio e fundamental. Isso pode ser 

de que a dimensão material é mais pe

tificada como patrimônio cultural do que 

algo imaterial. 
 

Eu nunca me questionei sobre isso, mas eu acho que é um local que deve 
ser preservado (usuária, mulher, 20-29 anos, nível superior). 
 
Eu conceituo patrimônio em dois aspectos, o material e o imaterial. O 
material, que é essa parte de fachadas, de prédios, de coisas sólidas, 
palpáveis (sujeito-chave, mulher, 60-69 anos, nível superior). 

 

6.5.3. Patrimônio como história, memória e referência 

Os valores de rememoração, de reverência ou memorial foram 

identificados nas falas dos pesquisados quando feitas asso

 históricos. Ao edifício ou ambiente urbano foi atribuído valor porque nesse 

local aconteceu o episódio de resistência a Lampião ou porque lá era a antiga 

cadeia da cidade. Esses lugares são espaços apropriados, ligados a um passado 
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que é preciso lembrar e que deve permanecer para servir como registro para as 

futuras gerações, sen

(usuária, 
mulher, 60-69 anos, nível superior). 
 

, né?, a história de Lampião. O 
que mais? A Libertação dos Escravos, fatos importantes, é um patrimônio 

ntigo e não pelo 

histórico. Sendo assim, muitas construções e espaços urbanos não são 

reconhecidos como e

nte que vem de fora, que Mossoró tem 

e viveram a vida inteira toda aqui, desconhecem a história da 
cidade [...] (sujeito-chave, homem, 50-59 anos, nível superior). 

A

para o 

habitante. Isso pode 

moradores, para quem

Em meio à 

da vida moderna, rep

são cada vez mais rápidos, é preciso ter algo a que se apegar, algum elemento 

conhecido, que sirva 

do o registro material de um tempo que se foi. 
 

O Teatro Dix-Huit Rosado e a Estação das Artes, a Catedral de Santa 
Luzia, tem uma parte histórica muito significativa a Igreja São Vicente, que 
tem todo aquele aspecto histórico da resistência de Lampião 

A história de Mossoró, que tá bem presente

que deveria ser conservado (usuária, mulher, 30-39 anos, ensino médio 
completo). 

 

A história da cidade foi então referida como um importante patrimônio da 

cidade, motivo de orgulho, ligada à imagem de Mossoró como Terra da Liberdade e 

da Resistência, referência para o reconhecimento e identificação dos que a habitam. 

Paradoxalmente, há certo desconhecimento dessa história, dos fatos ligados às 

edificações, o que faz com que a identificação se dê pelo valor de a

spaços fundamentais para a preservação da memória. 
 

 de repente a gente descobre, a geE
uma história riquíssima e que o povo de Mossoró não conhece sua história. 
[...] é interessante, às vezes, o colégio faz convite pra fazer palestras e os 
professores estão mais interessados que os alunos, os professores ficam: 
“de onde você tirou isso?”. [...] É interessante, as pessoas aqui mesmo de 
Mossoró, qu

 
A história de Mossoró é muito mais bonita que a história de Natal, muito 
mais coisa grandiosa, a primeira mulher a votar, a primeira cidade a libertar 
os escravos, tanta coisa, que não é valorizado. [...] se você vai em 
Tiradentes, pronto, Tiradentes foi isso, todo mundo sabe quem foi 
Tiradentes e o nome da primeira mulher que votou, porque ninguém sabe? 
[...] aqui em Mossoró não tem isso e faz parte da história, parte do nosso 
patrimônio (moradora, mulher, 20-29 anos, nível superior). 

 

 história da cidade e as lembranças pessoais, associadas ao patrimônio 

edificado ou consideradas isoladamente, funcionam como referência 

explicar porque esse valor foi frequentemente referido pelos 

 as edificações são bastante relevantes para sua identidade. 

agitação da existência humana, ao fluxo dinâmico e incessante 

leta de elementos novos a todo instante, em que os instantes 

de referência ao oferecer segurança e estabilidade. É preciso 
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algo contínuo, perma

do passado, a nece

encionada, recontad  

quem ele 

6.5.4. Pat

s, lugares e 

experiênc s cada vez mais distantes dos quotidianos dos indivíduos” (ANICO, 2005, 

Entretanto, diversas formas de utilização da dimensão material e imaterial 

do patrimô

 em grandes festividades, capazes de impulsionar o 

nente, duradouro, sólido, para se apoiar. Por isso a nostalgia 

ssidade de retomar uma história conhecida, que deve ser 

a, revivida, restabelecida e que conte novamente ao indivíduom

é. O patrimônio, a história, a memória coletiva e as lembranças individuais 

configuram-se como esse ponto de sustentação, que restabelece referências e 

oferece compensações, isto é, funcionando como lugares de memória. 

 

rimônio como valor econômico 

Ao enunciar os valores ligados ao patrimônio nos dias contemporâneos, 

Choay coloca que a figura historial, em que se destacam o valor de uso e museal do 

bem patrimonial, predomina nos dias de hoje. Entende que as edificações devem ser 

preservadas com a destinação a um uso adequado. A figura historial liga-se, assim, 

ao valor econômico, isto é, ao potencial do bem em atrair turismo e gerar renda, de 

promover emprego ou atrair investimentos para a cidade. Uma das formas de 

exploração financeira do patrimônio nos dias atuais é o turismo cultural, razão pela 

qual se faz à “encenação de práticas culturais ditas tradicionais ou produtos de 

fabrico artesanal, procurando, desse modo, recriar e oferecer tempo

ia

p. 05). 

Em Mossoró, o uso turístico do patrimônio ainda não é feito de forma 

direta, com o patrimônio edificado sendo qualificado, predominantemente por outros 

valores, como o histórico. 
 

[...] Porque em Recife, você sabe, foi feita uma política para restauração 
daqueles prédios antigos e se tornou atração turística e infelizmente aqui 
em Mossoró não tem (sujeito-chave, homem, 40-49 anos, nível superior). 
 
[...] que não era para ter demolido esses outros que eu comentei, [...] que a 
Prefeitura, os órgãos competentes da União deixassem da forma que está, 
ou então fizessem uma reforma, porque não existe em várias outras 
cidades ou vários outros Estados, patrimônio? Como em Minas Gerais, 
Recife, eu acho que da mesma forma que existe lá deveria existir aqui [...] 
(comerciante, homem, 40-49 anos, médio completo). 

 

nio se configuram: a história da cidade, referenciada em algumas de suas 

edificações, é apropriada e utilizada com fins econômicos. Os eventos típicos da 

cidade são transformados
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turismo e gerar renda para o município. Além disso, mesmo terminado o espetáculo, 

está constituída a im

desenvolvimento e favorável a novos investimentos.  

Os eventos

30% do total de entre

foi citado somente po

referidas como deixando de servir ao propósito original – função religiosa e trânsito 

de mercad

r cultural, que aqui é fortíssimo. Os 

 eventos já estão sendo incorporados por grande parte dos habitantes 

como patrimônio da 

vereadora em aprese que qualifica o espetáculo Chuva de 

balas no p

riação da história da cidade pelo poder público, por considerá-la 

indevida. 

agem de uma cidade próspera, com identidade, em pleno 

 associados aos bens patrimoniais foram mencionados por 

vistados, porém o potencial econômico dos bens patrimoniais 

r alguns sujeitos-chave. As igrejas e a antiga estação foram 

orias – para se transformarem em palcos de espetáculos grandiosos que, 

ao mesmo tempo em que recontam a história da cidade, a apresentam na forma de 

símbolos e, portanto reafirmam ou redefinem a identidade de seus habitantes e a 

imagem que têm de Mossoró. O potencial simbólico do patrimônio e da história é 

transformado em produto a ser consumido, algo a ser considerado ele mesmo um 

patrimônio.  
[O que é patrimônio?] Você pode te
eventos são parte do patrimônio histórico-cultural (sujeito-chave, homem, 
20-29 anos, nível superior). 

 
Esse uso do patrimônio, que se torna cada dia mais comum, segue a 

conhecida fórmula do pão e circo apontada por Harvey (1996), que foi citada por um 

dos entrevistados: 
 

produz-se uma ópera ou duas óperas em torno da São Vicente, da 
Liberdade, [...], tanto que todas as vezes que fazem pesquisa de opinião 
pública para avaliar a administração, não é por acaso que a idéia de pão e 
circo prevalece. [...] mas para preservação de história, de cultura, de 
patrimônio cultural dessa cidade, e cultural vai da culinária à parte física, 
nós estamos muito distantes (sujeito-chave, homem, 20-29 anos, nível 
superior). 

 
Os

cidade, o que pode ser exemplificado pela iniciativa de uma 

ntar um projeto de lei 

aís de Mossoró como patrimônio cultural mossoroense. Entretanto, tendo 

em vista que essas encenações são recentes, ainda é possível encontrar 

resistências à aprop

 
Mossoró é uma cidade, tem certas coisas aqui, não é?, Que são pontos 
turísticos, mas eu não considero, como a Cidade Junina, eu não considero 
(sujeito-chave, homem, 40-49 anos, médio completo). 
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Chuva de Balas, Auto da Liberdade, esses eventos que contam a história 

 restaurante, inaugurado em 2006, em uma antiga residência ao lado da 

Igreja São Vicente, qu

agregar valorizar seus

geral, o patrimônio ainda não é consider

potencial econômico. 
 
 
6.6. CONSIDERAÇÕ
PATRIMÔNIO EM MO

aspecto simbólico da cidade, da perda do patrimônio 

rquitetônico e do ideal de preservação. Isto corrobora a noção das representações 

nstruída sobre determinado objeto traz em seu bojo 

outras rep

da cidade (morador, homem, 20-29 anos, ensino médio completo). 
 
Acho assim, essa parte das manifestações populares daqui. Eu acho que 
elas são meio distorcidas, assim, que floriam muito, acho que modificam, é 
muito interessante, mas... não sei nem explicar. Eu acho legal, queria que 
tivesse por muitos anos (sujeito-chave, mulher, 20-29 anos, nível superior). 

 

A exploração do potencial econômico dos bens patrimoniais, que vem 

sendo feita pelo poder público municipal, não é feito pelos comerciantes no geral. Há 

apenas um

e procura se valer do valor histórico das suas instalações para 

 serviços, adotando-o como um diferencial. Contudo, de modo 

ado pelos entrevistados em função do 

ES GERAIS SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 
SSORÓ 

 

A pesquisa permitiu analisar como o patrimônio cultural edificado é 

representado no imaginário mossoroense, por meio da identificação dos valores, 

símbolos, sentimentos de apropriação e memórias relacionadas e, por conseguinte, 

das representações sociais referentes aos bens culturais construídos. 

As representações identificadas referem-se não apenas ao patrimônio 

propriamente dito, mas também a temas correlatos, como a representação do 

espaço urbano, do 

a

como uma forma de conhecimento e a existência de uma rede em que elas se inter-

relacionam. A representação co

resentações, ligadas a objetos ou conceitos semelhantes. É com base 

nesse sistema que o sujeito insere os objetos em seu universo de conhecimento, por 

meio da objetivação e da ancoragem, mecanismos fundamentais para a 

estruturação das representações sociais. 

De maneira resumida, pode-se afirmar que as representações sociais do 

patrimônio edificado em Mossoró, identificadas nessa pesquisa, são resultantes da 

atribuição de valores aos bens, sejam eles históricos, afetivos, memoriais ou 

econômicos. Estabelece-se uma estreita relação entre a esfera simbólica e a 
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dimensão material, com os significados atribuídos ao patrimônio. Esses sentidos dos 

bens culturais dependem diretamente das articulações entre o espaço, a memória e 

a identidade, sejam consideradas individual ou coletivamente.  

Com relação ao patrimônio cultural, foi possível apontar quatro 

representações: do patrimônio como atribuição de valor; da dimensão material dos 

bens culturais; do patrimônio como história, memória e referencial; e do valor 

econômic

s para compreender 

a relação 

órias e 

serem refe

o dos bens patrimoniais. Essas representações sociais, embora 

apresentadas aqui separadamente, estruturam-se a partir de elementos comuns: a 

noção de valor, seja histórico ou econômico; a idéia do patrimônio como um bem 

coletivo; as ações públicas municipais na atualidade; e a relação com a própria 

história de Mossoró. Sendo assim, não podem ser consideradas isoladamente e sim 

como sub-representações sociais relativas ao mesmo objeto – o patrimônio. 

Tais inferências revelam-se extremamente importante

entre o sujeito, considerado tanto isoladamente quanto como integrante do 

grupo social, e o patrimônio cultural edificado, levando em conta seu papel de lugar 

de memória. As representações sociais revelam a apropriação ou distanciamento 

dos indivíduos com relação ao patrimônio, apresentam o conceito e valores a ele 

associados e indicam quais as ações de proteção a serem implementadas que se 

espera. Essas informações são extremamente importantes para fomentar a 

elaboração de políticas públicas de preservação que se pretendam democráticas e 

que objetivem, antes de tudo, a salvaguarda de bens patrimoniais efetivamente 

representativos para a população, por funcionarem como suporte de mem

renciais para a identidade. 
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Considerações finais 
 

Compreender a cidade como um constructo humano significa abordar o 

conteúdo subjetivo, a esfera do imaginário, em que a área central da cidade 

desempenha um papel fundamental. Nos estudos sobre o ambiente urbano que 

privilegiam essa dimensão, um dos caminhos possíveis a ser trilhado é o da 

investigação do espaço a partir da perspectiva dos seus habitantes. 

Escolhida essa ótica, o recorte espacial (centro da cidade de Mossoró) e o 

tema a ser tratado (patrimônio edificado), foi definido o objetivo da pesquisa: 

identificar qual a imagem que permeia o imaginário dos sujeitos sociais, quais os 

valores associados e qual o conceito elaborado sobre o patrimônio, isto é, a 
representação social da população de Mossoró sobre o patrimônio edificado. 

Para realizar tal intento, fez-se necessário investigar desde a dimensão 

material, com a abordagem dos aspectos físicos da cidade de Mossoró, como tratar 

de questões teóricas e metodológicas relativas ao conceito de patrimônio, valores e 

da Teoria das Representações Sociais. 

Entende-se que as representações sociais identificadas são um resultado 

possível, uma faceta do imaginário da população mossoroense acerca do seu 

patrimônio. Tratando-se da dimensão subjetiva, seja em relação ao tema pesquisado 

(patrimônio), seja em relação ao objetivo determinado (investigação das 

representações sociais), não se pode esperar uma aferição neutra. É preciso deixar 

claro que, mudando as variáveis de análise determinadas pelo pesquisador, como 

grupos de entrevistados, procedimentos de coleta de dados e enfoque teórico, 

outras inferências podem ser feitas e que isso, em absoluto, desqualifica o trabalho 

realizado. 

Procurando apresentar os principais aspectos detectados no estudo e de 

que maneira eles contribuem para o conhecimento acerca do tema patrimônio, bem 

como fazer uma avaliação sobre os aspectos gerais da pesquisa, esta sessão 

encontra-se estruturada em duas partes. 

Como principal resultado, verificou-se que as representações sociais dos 

entrevistados sobre o patrimônio de Mossoró podem ser estruturadas em três pontos 

fundamentais: a importância conferida à história da cidade, o novo uso atribuído a 

edificações de valor histórico-arquitetônico e o ideal da importância da preservação. 

Partindo dessas premissas gerais, foram elaborados quatro tipos de representação 
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em relação ao patrimônio construído, enunciados em sentenças que resumem os 

aspectos envolvidos. 

 passa a ser 

considera

. 

Essa repr

atrimônio. Em relação à proteção do acervo 

cultural co

 e de ancianidade. Deve-se considerar ainda que as ações do poder 

público m

niais e efetivar sua proteção. 

Uma das representações é a do patrimônio como algo a que é atribuído 
um significado, que tenha valor histórico, artístico ou afetivo. Considerando que o 

patrimônio é uma construção cultural, essa representação estrutura-se a partir da 

relação entre as noções de valor e patrimônio, pois é o grupo social que, em 

determinado espaço de tempo, atribui valor a algo, que assim

do como bem patrimonial. Assim, nos dias de hoje, o valor histórico 

associado pelos indivíduos ao patrimônio em Mossoró é reforçado pela política 

cultural da prefeitura municipal. 

O bem patrimonial foi enunciado também como um elemento palpável, 

com dimensão material, seja um edifício ou um objeto que caracteriza a cidade

esentação estrutura-se em dois fatores: na associação da noção de 

patrimônio à idéia de herança, o que remete a algo concreto; e no fato de que as 

edificações, objetos visíveis, revelam o valor de ancianidade, sendo assim mais 

facilmente associadas ao conceito de p

nstruído, essa associação de valor patrimonial às edificações, que já é 

feita pelos sujeitos, pode ser o ponto de partida para a implementação de uma 

política de preservação, pois facilita a assimilação da sua importância.  

Foi detectada ainda a representação das edificações como referenciais 
para a história e memória do grupo social, que funcionam como pontos de fixação 

em meio ao fluxo incessante do mundo contemporâneo. Uma vez que se relacionam 

à experiência no lugar, que se adquire com a passagem do tempo, essa 

representação foi mais citada pelos moradores, em função dos valores de memória, 

de história

unicipal, sejam os eventos, a revitalização de prédios históricos ou a 

reforma das praças vêm fomentando esses referenciais. Em uma campanha de 

conscientização patrimonial, essa representação precisa ser estimulada, a fim de 

promover a apropriação dos bens patrimo

Outra representação foi a que considerou o patrimônio como possuidor de 

potencial de uso, que pode ser revertido em um valor econômico. Esta valoração 

ainda não é identificada de forma bem definida pela população. Os eventos foram 

bastante citados considerando o total de entrevistados, mas a menção à capacidade 

de gerar renda do bem foi referida apenas pelos sujeitos-chave. É importante que 
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esses espetáculos sejam utilizados para reafirmar a identidade do grupo social e 

funcionem como suportes de memória e que viabilizem um trabalho de 

conscienti

os, antes da elaboração do estudo, como indicativos 

da falta de

ervo cultural 

edificado.

apesar disso, 

há diversa

zação e preservação. O risco é que, em vez disso, os eventos promovam 

a apropriação cenográfica dos lugares, a destruição dos sentidos tradicionalmente 

atribuídos e o distanciamento dos valores que fizeram os lugares serem 

considerados bens patrimoniais.  

De certa forma, os resultados encontrados são surpreendentes. O 

processo de degradação das edificações de importância histórico-arquitetônica do 

centro da cidade de Mossoró e a indiferença generalizada da população em relação 

ao fenômeno eram compreendid

 apropriação dos bens. Contudo, a partir das representações identificadas, 

constatou-se que, ao contrário do que se pensava, a população apropriou-se das 

edificações de importância histórica e arquitetônica remanescentes, bem como 

verificou-se que considerava como lugares da cidade muitas das edificações que 

foram demolidas. Os sujeitos consideram a necessidade de preservação desses 

bens em função do reconhecimento do seu valor, principalmente histórico e de 

suporte de memórias. 

 Frente a isso, verifica-se que é preciso reelaborar as hipóteses sobre a 

falta de reação da população à destruição de exemplares do seu ac

 Questionando-se acerca das razões que explicariam tal comportamento, 

algumas conjecturas podem ser feitas. Em primeiro lugar, pode-se considerar que o 

descaso existe, mas a população não o revela em suas falas, em virtude da 

prevalência de outra representação, a da importância da preservação. O indivíduo, 

quando instado a refletir sobre determinado objeto, reproduz idéias disseminadas na 

sociedade, seja por considerar que aquela opinião é sua e não do grupo, bem como 

para estabelecer cumplicidade com o entrevistador.  

Outra consideração baseia-se na representação de Mossoró como cidade 

em desenvolvimento. Isto é, os sujeitos detectaram as perdas ocorridas em relação 

ao seu acervo patrimonial construído, mas também identificaram que, 

s edificações remanescentes no bairro Centro. Entretanto, vêem Mossoró 

como uma cidade que cresce, tem melhoramentos urbanísticos, ascende 

economicamente, se verticaliza, e entendem que não é possível avançar sem 

destruir, por considerar desenvolvimento e preservação como idéias antagônicas. 

Assim, frente à escolha entre lugar de memória e cidade próspera, a opção é pelo 
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desenvolvimento, que significa, no caso, a destruição dos bens. A representação da 

cidade bonita e atrativa economicamente, com uma área central dinâmica, 

eminentemente comercial, se sobrepõe a idéia de centro como lugar de memória, 

apesar de se considerar a importância da preservação. 

Há ainda a hipótese de que o conceito de patrimônio aproxima-se da 

noção de bem público, coletivo. Ora, esse pertencer a todos muitas vezes significa 

que, na p

 desenvolvimento, que vem crescendo, verticalizando-se, 

tornando-

históricos da cidade: o embate 

com o ban

rática, os sujeitos agem como se o espaço não fosse de ninguém. Daí 

decorre certo distanciamento do bem, não no sentido oposto de apropriação do 

lugar, mas no sentido de se eximir da responsabilidade de cuidar. Um dos fatores 

que fomentam esse comportamento é a substituição do papel de cidadão pelo de um 

mero consumidor, isto é, o indivíduo não exige que as entidades governamentais 

atendam suas necessidades. Ao contrário, abdica do espaço público e procura um 

lugar privado, em que, por meio de pagamento, possa ter atendidas suas 

necessidades de lazer (GUERRA, 2007).  

Além das representações sociais do patrimônio, outras foram detectadas, 

relativas ao patrimônio no geral e à cidade como um todo. Mossoró foi representada 

como uma cidade em

se um espaço urbano melhor e mais bonito. Essa representação é 

decorrente das ações empreendidas pela prefeitura municipal visando a criação de 

uma imagem favorável de cidade. Por um lado, investe na infra-estrutura urbana, 

como a restauração de edificações de valor histórico-cultural, a reforma de diversas 

praças no centro da cidade, a construção de imponentes prédios públicos e a 

implementação de projetos de urbanização. Por outro viés, promove a reafirmação 

de sua cultura e de sua história, ao estabelecer um calendário de eventos na cidade. 

Há, por outro lado, grande enfoque nos símbolos da resistência e da 

liberdade, elaborados com base em acontecimentos 

do de Lampião e a libertação dos escravos cinco anos antes. O habitante 

se apropria dessa dimensão simbólica e a reconstrói, atribuindo a si mesmo essas 

características. O mossoroense estrutura sua identidade em consonância com o 

imaginário de cidade e passa a enxergar-se como valente, destemido e livre.  

A enunciação da perda foi outra representação por meio da qual se pôde 

identificar a apropriação ou distanciamento em relação aos espaços, frente a 

associação ou não do valor afetivo ao patrimônio. As falas dos indivíduos foram 

repletas de referências a sua própria história de vida e à eleição de lugares 
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carregados de lembranças, revelando a apropriação desses lugares. Na constatação 

e lamento dessas perdas, os indivíduos fizeram referência ao ideal da importância 

da preservação, em que foi mencionada a necessidade de manutenção da memória 

coletiva, de bens que a cidade não poderia perder, sob o risco de se descaracterizá-

la. Os suj

em ser justificadas apenas pelo conceito 

de imagin

que os o

e uma 

perspectiv

eitos consideram que impedir esse processo só é possível com a atuação 

da prefeitura municipal, que deve adotar medidas que garantam a conservação das 

edificações, promovam o tombamento e a destinação dos bens a um uso que lhe 

garanta a permanência para o usufruto das próximas gerações. 

A pesquisa permitiu também a identificação dos marcos urbanos da 

cidade. Verificou-se grande referência a Igreja São Vicente, em detrimento à 

Catedral de Santa Luzia; à antiga cadeia pública da cidade, hoje Museu da cidade; o 

Teatro Municipal, construído em 2006; as praças do centro da cidade, com destaque 

para a praça Rodolfo Fernandes, comumente referida como Praça do Pax. Nesses 

casos, as referências recorrentes não pod

abilidade de Lynch, que se refere à identificação de determinado elemento 

construído no ambiente urbano por suas qualidades visuais. Os sentidos tradicionais 

e atuais dos lugares mesclam-se aos atributos físicos do espaço urbano e 

determinam seu realce na elaboração da imagem da cidade. 

Outro elemento que chamou a atenção foram as numerosas menções ao 

Hotel Thermas e às praias de municípios vizinhos. Detectou-se que, quando 

questionados sobre onde o visitante deveria ir para conhecer Mossoró, os sujeitos 

enunciaram a idéia de que para conhecer uma cidade deve-se ir aos seus pontos 

turísticos. 

A partir da avaliação dos principais resultados encontrados, considera-se 

bjetivos da pesquisa foram alcançados, pois foi possível identificar os 

elementos que estruturam o imaginário dos sujeitos pesquisados, referente aos 

símbolos, às memórias e aos referenciais de identidade e assim apontar as 

representações sociais do patrimônio edificado em Mossoró. 

Em relação à inserção da presente pesquisa no campo de conhecimento 

sobre as cidades, a maior contribuição foi elaborar uma análise a partir d

a que privilegia a dimensão humana, tratando de nuances que não são 

enfocadas pelos estudos urbanos convencionais. A intenção foi revelar o que as 

falas significavam e qual o conteúdo por trás do que havia sido expresso. A 

constatação da importância da abordagem do patrimônio sob esse viés foi 

 



 142

reafirmada frente à riqueza dos resultados encontrados, que vieram a contrariar ou 

esclarecer hipóteses elaboradas previamente. Considera-se ainda que esse estudo, 

que trabalha com o aporte de diversas disciplinas, trouxe contribuições não só pelas 

conclusões apresentadas, mas também por apontar caminhos metodológicos que 

possam servir de parâmetro para pesquisas futuras. 

Essa pesquisa traz contribuições não só para o meio acadêmico, como 

também pode fomentar ações que tragam benefícios diretos à sociedade 

mossoroense. Ela contém informações que podem subsidiar a formulação de 

políticas p

idade de não perder a 

riqueza da

r um olhar reflexivo, inferindo, articulando, apontando caminhos, 

procurand

l para a realização da 

pesquisa,

úblicas de preservação, como para a elaboração da lei referente à Área 

Especial de Interesse Histórico Cultural – AEIHC, prevista pelo Plano Diretor de 

2006. O trabalho pode também ser utilizado para auxiliar a criação e implementação 

de um programa de educação patrimonial, seja promovido pela Prefeitura Municipal, 

por escolas, por organizações não-governamentais ou pela mídia. 

As maiores dificuldades enfrentadas na pesquisa surgiram na elaboração 

do quinto capítulo, referente à análise dos dados. O primeiro obstáculo a ser 

transposto foi o de codificar as entrevistas, enumerando temas, para então 

classificar as respostas nas categorias definidas. Nessa operação, foi preciso 

equilibrar a precisão em identificar freqüências com a necess

s falas. Isto é, ter uma visão geral do conjunto das respostas, mas sem 

desconsiderar as peculiaridades, os desvios e as exceções. O segundo desafio foi 

debruçar-se sobre a íntegra das entrevistas e, lançando mão da análise quali-

quantitativa, das informações e discussões expostas nos capítulos anteriores, 

desenvolve

o identificar quais seriam as representações sociais enunciadas pelos 

habitantes de Mossoró. 

Pode-se ainda apontar algumas limitações deste estudo. Considera-se 

que, para a estruturação de uma análise quantitativa mais acurada seria necessária 

uma amostra maior. Entretanto, frente ao tempo disponíve

 isso não foi possível. Outro fator limitante foi que, também em função do 

prazo para a elaboração da dissertação, a bibliografia consultada referente à 

psicologia social e outras disciplinas que tratam do imaginário, da memória e da 

identidade teve que ser restringida. Assim, não foi possível uma maior ampliação do 

repertório conceitual para abordar o tema.  

 



 143

Além disso, as representações sociais encontradas sugerem e estimulam 

a elaboração de outras pesquisas que adotem a ótica da cidade como produto da 

ação humana e, portanto, ligada a sentimentos, lembranças e símbolos. Futuras 

abordagens podem recair em pesquisas mais restritivas, que trabalhem apenas com 

uma das representações encontradas – da imagem da cidade, das perdas 

patrimonia

contrados. Outro 

caminho d

olvimento, e que os indivíduos optam, mesmo que 

inconscien

 efetivas.  
 

is, do patrimônio ou da preservação –, ou mais abrangentes, em que se 

faça um estudo comparativo entre essas representações do patrimônio e outras 

relativas a um recorte espacial onde o patrimônio seja plenamente reconhecido 

pelos órgãos oficiais. Uma vertente possível para discussão do patrimônio 

mossoroense é a utilização de um suporte teórico e metodológico diverso da Teoria 

das Representações Sociais, como por exemplo, a análise de discurso, segundo 

Foucault, ou da percepção ambiental de acordo com Lynch, que forneceriam 

informações para corroborar ou contrapor os resultados aqui en

e investigação da dimensão subjetiva do patrimônio é a identificação das 

representações sociais em outros suportes de representação que não a fala, como a 

literatura, a música, a pintura, o conteúdo midiático, a legislação, etc.  

No caso específico de Mossoró, investigar as representações presentes 

nos espetáculos teatrais da cidade – Chuva de balas no país de Mossoró, Auto da 

Liberdade e Oratório de Santa Luzia – pode fornecer valiosa contribuição para os 

estudos do imaginário ou relacionados à história. Outro ponto detectado na pesquisa 

e que pode ser objeto de investigação foi o fato dos indivíduos se apropriarem os 

bens culturais edificados e considerarem importante sua preservação. Mesmo assim, 

não apresentam reações incisivas em relação à destruição. Levantou-se a hipótese 

de que esse comportamento seria resultante da oposição que o sujeito faz entre 

preservação e desenv

temente, pelo progresso. A pesquisa sobre esses conceitos pode fornecer 

informações importantes para a compreensão do tema, tanto em relação à cidade de 

Mossoró como para outros recortes geográficos. 

Esses estudos são relevantes pelo alcance do objetivo imediato, que 

consiste na apreensão da percepção dos sujeitos sociais sobre o patrimônio cultural 

edificado, enriquecendo o corpo teórico dos estudos urbanos. Além disso, podem 

fornecer ferramentas para que as políticas urbanas, de modo geral, e as políticas 

preservacionistas, em particular, sejam mais
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Poucos se voltam para a análise do modo e das condições de recepção 
desse universo simbólico pelos diferentes setores da sociedade nacional 
[...]. Por esse motivo, qualquer proposta de democratização da política de 
preservação que não leve em conta essa realidade corre o risco de cair no 
vazio, na medida em que os valores culturais que se quer preservar [...] só 
fazem sentido para um pequeno grupo (FONSECA, 2005, p. 43). 

 
No caso de Mossoró, a elaboração de um plano de preservação pode 

partir dos valores que foram identificados pela população. 

Torna-se um entendimento cada vez mais consensual que, sem a 

participação dos habitantes que vivenciam diretamente a cidade, as medidas de 

preservação não são sustentáveis a longo prazo, correndo o risco de grandes 

investimentos em restauração, revitalização e reabilitação de áreas urbanas 

tornarem-se inócuos. Aproximar a visão técnica da percepção do habitante pode ser 

o caminho para garantir a elaboração de uma proposta de gestão urbana mais 

democrática, mais realista, propiciando a estruturação de um ambiente urbano que 

corresponda às necessidades e aspirações humanas. 
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Entrevista nº 01 Grupo: Usuário Local: Avenida Rio Branco, atrás da Estação das Artes 
 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino �Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

� 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Será que podia ser a cultura?  

as o quê da cultura? 

sse movimento que está ocorrendo no mês de junho, os festejos juninos. 
-M

E

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Os pontos turísticos de Mossoró. Tem que citar todos? As salinas, que o pessoal sempre leva nas salinas, tem os 
poços de petróleo, as bases do Canto do Amaro, só isso. 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

A Igreja de São Vicente, foi um marco da resistência de mpião em Mossoró. La

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou bastante, a violência, não é?, porque é muito complicado, porque antes não tinha, cresceu muito, não é?, 
desenvolvimento muito rápido, mas de população, porqu o comércio é muito restrito. e 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que hava importante e que não existe mais, foi demolido? ac

Essa estação férrea que foi transformada em espaço c al, mas a mudança foi pra melhor. Tem também na Rio 
Branco, a outra estação que foi demolida. 

ultur

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Acho que tem que preservar, tem aquele Palácio da Re tência, a Secretaria de Finanças, eu acho que tem que ser 
conservado, faz parte da história de Mossoró, como em sido a Igreja de São Vicente tem sido conservada, 
preservada, não é?, que conta a história. 

 

sis
 t

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Aquilo que é conquistado ao longo do tempo e que tem que ser preservado, que tem que ser conservado ao longo 
dos tempos para as próximas gerações. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o qu  é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

é 
e

a 

A história de Mossoró, que está bem presente, não é?, a história de Lampião.  
O que mais? 
A Libertação dos Escravos, fatos importantes, é um patri ônio que deveria ser conservado. 
 

m
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Entrevista nº 02 Grupo: Comércio Local: R. Bezerra Mendes, próximo ao Mercado 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino  Feminino 

 
� 20-29 anos 
 30-39 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou 

2. Faixa etária  40-49 anos 
 50-59 anos mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
�fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

 superior 
 pós-
graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Sou por fora das coisas daqui, das festas, eu sou eva
do povo. 

ngélico, mas chama a atenção a quantidade de gente, é o gosto 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Não te to turístico não, levava para o Museu, para as pracinhas que são bonitas. m muito pon

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o
pontos que pra você tem mais significado. 

 que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 

Lembro do comércio, principalmente da Loja do Papai. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Não lembro não. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Eu acho que ta a mesma coisa. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Deveriam ser preservados, não demolir, porque é patrimônio da cidade, são coisas velhas da história, a Estação das 
Artes é bonita. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Não sei. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 

oram nela; podem ser edificações, importante, que conta sua história, preserva a memória dos que m
monumentos, tradições, locais). 

O Museu. 
is alguma coisa? - Ma

Não. 
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Entrevista nº 03 Grupo: Comércio Local: Rua Santos Dumont 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino  Feminino 

 
2. Faixa etária � 20-29 ano

 30-39 anos 
s  40-49 anos 

 50-59 anos 


 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 




�
 ão  

 médio incompleto 
 médio completo 

 superior 
pós-graduaç

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Você diz o que, por exemplo, uma paisagem? 

- Pode ser. É a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em Mossoró. 

ossoró Cidade Junina, é o que tem de mais forte em Mossoró, agora é isso. 

 

M

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Hotel Thermas, eu nem sei o que tem pra mostrar lá, o Teatro. Não é só isso, tem outras coisas, mas... Sim, tem 
o Arte

 

 da Terra! 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Praça do Pax. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou muito a paisagem da cidade, o crescimento, o número de edifícios, a aparência da cidade melhorou. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Tem a

rado. 

 própria ali, mas ainda existe, a Estação Ferroviária foi modificada. 

- Mais algum? 

Não estou lemb

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Deve ser preservado. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrim
caract

ônio é quando marca a vida de uma pessoa, várias pessoas ou de uma cidade, um local que se torna 
erístico da cidade. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Pode ser mais de um? O Teatro Lauro Monte, a Catedral, a Estação das Artes, a Igreja de São Vicente. 
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Entrevista nº 04 Grupo: Usuário Local: Av. Alberto Maranhão, próximo à Ig. São Vicente 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino minino 

 
 Fe

2. Faixa etária � 20-29 anos 
 30-39 anos 

anos 
anos 

69 anos 
 ou mais 

 40-49 
 50-59 

 60-
 70 anos

3. Nível de escolaridade  analfabe
 

to e
to 

mpl
mpl

uperior 
pós-

ção  

 fundamental incompl
fundamental comple

to   médio inco
o

eto  s
� médio c eto  

gradua
 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

A Catedral. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-
mostraria? 

a, pra onde você a levaria? O que 

Teatro Municip

- Mais

al, ficou uma coisa muito boa aqui de Mossoró. 

 algum lugar? 

Às vezes, aqui falta opção, eu mesmo gosto muito de ir em Rabicó, é um espetinho aqui. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

O que ento, o que eu não gosto é esses carro fica tudo estacionado 
ue deveria ter um lugar para estacionar. Mas esse é um problema que tem em todo canto. 

 eu não gosto é em termos de estacionam
aqui, eu acho q

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Eu lembro que antes era mais tranqüilo, hoje ta mais violento, eu às vezes prefiro ficar em casa e nem sair, e 
orque eu sou novo! 

 

p

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Tem aquele ali, onde era o teatro velho, bem aí, que tão demolindo, pronto, lembro disso aí. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Acho e é um que devia fazer que nem em Salvador, ser restaurado, todos deviam ser restaurado, porqu
monumento histórico. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrimônio pra mim é família, é sangue, é patrimônio histórico, herança que vem de muito tempo e continua a 
sempre renascer, cada vez mais. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

O Tea esar daquele teatro agora já foi tudo reformado, era para ter sido
um patrimônio histórico, aí também não deixa de ser. 

tro, a Catedral, agora também ap  ali, seria 

Como assim, mesmo demolido é patrimônio? 
orque o lugar continua, renovou a história do Brasil e lá na frente vai servir como educação. 

- 
P
 
 
 

 



 160

Entrevista nº 05 Grupo: Usuário Local: R.Dr. Francisco Ramalho, ao lado da Ig. São Vicente 

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  M � Femi

 
asculino nino 

2. Faixa etária  20
 30

� 40-  60-69 an
 70 anos 

-29 anos 
-39 anos 

49 anos 
 50-59 anos 

os 
ou mais 

3. Nível de escolaridade � analfabeto 
 

 fund
 fund

dio 
médio 

erior 
-gradu

amental incompleto 
amental completo 

 mé
 

incompleto 
completo 

 sup
 pós ação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olin
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

 da 
da, 

Lembro de hospitais, porque eu moro num bairro que não tem hospital perto, no Santo Antônio. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O q
mostraria? 

ue 

Tem vários, mas eu não ia levar a todos, o que levava mesmo era a Igreja, a Catedral, o centro de Mossoró que é 
e ir lá. muito bonito, gosto d

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Centro do da Igreja e eu adoro trabalhar aqui, é muito bonito. E no centro , eu gosto demais, e eu trabalho aqui do la
tem shopping, tudo é perto, tudo é fácil. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou tes era muito ruim.  muito, graças a Deus, hoje é mais fácil tem transporte para ir pro centro, porque an

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

O Sebrae aí foi modificado, tudo foi mudado, e antigamente não era. A Estação das Artes foi mudada demais, era a 
linha d

e tem, eu não lembro. 

 

o trem, não era, antigamente? Foi muito modificado. 

- Lembra de algum que foi destruído, que derrubaram? 

S

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Acho que é difícil, deveria ser feito, não é? É importante. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Sei dizer não. 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 

es, importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificaçõ
monumentos, tradições, locais). 

Ai, não
 

 sei dizer também não. 

 
 
 
 
 
 

 



 161

Entrevista nº 06 Grupo: Usuário Local: Praça Rodolfo Fernandes (Praça do Pax) 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

� 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Eu penso que Mossoró é uma cidade que tem bons profissionais. 

- E lembra de alguma paisagem, uma imagem que simbolize a cidade? 

Na mi
Therm a coisa que eu consigo lembrar. Mas diversão não tem muito o que fazer, na minha visão é 

nha cabeça, não tem nada assim não, que eu acho muito boa em Mossoró, muito atrativa é o Hotel 
as, é a únic

muito fraca, mas em termos de negócios, expectativa profissional, é muito bom. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Hotel  não, eu ia tentar levar para alguma praia perto, aqui não tem Thermas, e eu acho que na cidade mesmo
nada para ver, de interessante, na minha ótica, não. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Do centro da cidade? Importante também eu não vejo não, só vejo que não tem onde estacionar, tem que 
stacionar muito distante, porque é muito difícil, muito difícil, não vejo nada de interessante no centro da cidade, 

não. 
e

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Eu acho que continua mais ou menos a mesma coisa, não teve muita coisa não. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

De ter, eu sei que mudou, mas pra dizer agora não consigo lembrar. 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

D
sim. 

everia sim, ser preservados, com certeza,até porque é muito histórico da cidade, não é?, devia ser preservado 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Acredito que patrimônio é uma coisa que a gente deve conservar, ficar para as gerações futuras, como por 

lo, esses lugares, tem essa questão da Estação das Artes, principalmente no São João, chama muita 
o,o Alto da Liberdade... são patrimônio da cidade, devem ser preservados para que futuramente possa ser 

cido por outras gerações. 

exemp
atençã
conhe

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A Estação das Artes, a Igreja, São Vicente, por exemplo, que tem toda aquela coisa de Lampião, o Chuva de 
ala, para história; o Cine Pax, não deixa de ser, pronto, acho que só. B
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Entrevista nº 07 Grupo: Comércio a Rodolfo 
Fernandes 
Local: R. Coronel Gurgel, próximo à Praç

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino �

 
 Feminino 

2. Faixa etária � 20-29 anos 
 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  a
 

nalfabeto  fundamental incompleto 
 fundamental completo 

�médio incompleto 
 médio completo 

 superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 

m São Paulo, dos edifícios altos).  lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, e

As praças de Mossoró. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Eu ac
tu

ho que aqui não tem nem ponto turístico, não é?, Leva pras praias do litoral, porque aqui não tem ponto 
rístic

 

o para mostrar, coisa interessante, bonita, não. 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

É a Estação da

 

s Artes. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Acho que as calçadas, são mais sinalizadas. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Ginásio, não tinha, foi construído agora, mas demolido eu não lembro não. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Não tenho idéia não. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Seria mais assim, povo mais unido, mais humanidade, mais solidário. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 

idade: é aquilo que ela tem de responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma c
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

O Museu. 
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Entrevista nº 08 Grupo: Usuário Local: R.Dionísio Filgueira, frente à Escola de Enfermagem 

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária � 20-29 anos 

 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  fundamen   médio incomple   analfabeto 
 

tal incompleto
 fundamental completo 

to 
 médio completo 

� superior
 pós-graduação  

 
ARTE II: ENTREVISTA P

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

As pra entos que 
tro, o Ginásio e a Praça do Pax. 

cinhas estão chamando muita atenção, que Rosalba investiu bastante e um dos monum
construiu agora foi o Tea

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Como sempre, levo para o Thermas... o Thermas e ... o Thermas, só tem o Thermas, não é? E pra Tibau 
também, que á a praia mais perto. 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Praça 
pracin cara do centro. 

do Pax, a ponte ali, também, que é um ponto de referência, eu lembro muito do centro da cidade, a 
ha perto do Shopping Liberdade, aquilo é a 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou tanto, mudou muito, mudou a questão do saneamento, antigamente era tudo aberto, a questão da 
vertica s pracinhas, a linha do 

 era bem antigo, “vixe Maria”, era completamente apagada, 
bandonada, e hoje não, tudo agora é ali, festas, essas coisas, é tudo lá, ta tão bom. 

 

lização, dos prédios, a questão cultural, a Prefeita investiu muito nessa questão da
trem também, na Estação das Artes, que
a

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Da Prefeitura? 

- Que 

rrubaram para construir, eles reformaram, adaptaram, principalmente os prédios públicos 
ntigos, você vê ali a antiga casa de Rodolfo Fernandes, hoje é a Prefeitura, todo reformado, eles tão tentando 

e

sejam da Prefeitura ou outros prédios mais antigos que você lembrar. 

A maioria eles não de
a
não d struir, não é?, é um prédio histórico. 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Porque eu acho que é a história da cidade, ali foi o quê, foi o bando de Lampião, foi ali em frente, da Igreja ali, ali 

zinho fo
patrim

 

vi i a casa de Rodolfo Fernandes, que era o prefeito da época, então aquilo é uma questão cultural, é 
ônio público, que não deve ser destruído nunca, deve ser preservado. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Eu nunca me questionei sobre isso, mas eu acho que é um local que deve ser preservado. Patrimônio é isso, a 
opulação tem e que faz parte da história, tudo que for fazer com ele a população deveria interferir, porque faz 
arte da cultura. 

p
p

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Estação das Artes, Pax, aquele bem aqui, na praça, o Teatro Lauro Monte Filho. Aquilo deve continuar, tipo a 
asa da Ribeira em Natal.  C
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Entrevista nº 09 Grupo: Morador Local: R. Dix-Sept Rosado, próximo à Catedral 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino  Feminino 

 
2. Faixa etária � 20-29 anos 

 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Que eu acho assim, é a Estação das Artes e o Museu Eliseu Ventania. Acho que é só isso, identifica a cidade. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Estação das Artes, Museu, também depende da época, tem tanto lugar que... 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

A Catedral, com certeza. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Não lembro não. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Não sei. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Deveriam ser mantidos, sim, fazer a restauração, preservar a cultura de Mossoró. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Você fala da cidade?  

- Pode ser, é como você define patrimônio. 

É uma coisa que mostra o passado de uma sociedade, não é? É o patrimônio cultural. 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Chuva de.  de Balas, Auto da Liberdade, esses eventos que contam a história da cida
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Entrevista nº 10 Grupo: Comércio São Vicente Local: R. Alfredo Fernandes, próximo à I. 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

� 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Lembro do sal, do petróleo, das festas juninas, da antiga cadeia. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Levava pras praias, pro Hotel Thermas, pros restaurantes, Teatro, Arte da Terra, a Praça do Pax. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Uma coisa que eu lembro logo é do comércio dos serviços, de resolver coisas. Falar do centro pra mim é estar 
aquela rua da Loja do Papai, a Coronel Gurgel, falou do centro, lembro daquele trecho. É estar no meio do 

centro nar. 
n

, e tem muitos serviços, é onde você resolve tudo. Não gosto porque não tem onde estacio

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Lembr  
eu a arquitetura, têm muitos prédios sendo construídos, e o comércio e a indústria se desenvolveu. E 

os bairros também melhorou, tem creches. 

 

o, eu saí, passei uns anos fora e voltei, Mossoró ta mais arrumada, cresceu, mudou pra melhor,
desenvolv
n

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Caiçar

 

a, que derrubaram porque as pessoas tão querendo apartamento. 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Acho sim, preservados. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Patrimônio velho ou novo? 

eral, o que você entende como sendo patrimônio? 

a de São Vicente é patrimônio, eu acho, o Museu, apesar de ser muito desvalorizado, o Teatro é 
ante para as artes, levar a populaçã

- No g

A Igrej
 funcionando como cinema, 

 no teatro novo, ainda não 
onheço, mas não caiu na minha rotina. 

import o carente, Cine Pax, Cine Cid, mas não ta
a como teatro. O Teatro, eu não sou de ir muito para teatro, tenho muita vontade de irt
c

  
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

- Além dos que você falou, tem mais algum prédio que você ache que é patrimônio da cidade? 
hegando de Natal, a entrada melhorou muito. A central do Cidadão, que foi uma das melhores coisas que 
conteceu, melhorou os serviços, e a SAMU, que tem acesso para a população mais carente. O que mais? Tem 
uita coisa em Mossoró... tem a UNP e o shopping, que vão ser construídos agora. Acho que só. 

C
a
m
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Entrevista nº 11 Grupo: Comércio Local: R. Tiradentes, em frente à Praça Bento Praxedes 

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino  Feminino 

 
�

2. Faixa 
s 

s 
 70 anos ou 
ma

etária 
 20-29 anos 
� 30-39 ano

 40-49 ano
 50-59 anos 

 60-69 anos 

is 
3. Nível de 
scolaridade 

nalfabeto 
 incompleto 

� fundamental 
completo 

 
médio 
completo 

 pós-graduação  
 a  fundamental  médio incompleto  superior 

e

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
 Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 

lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de

As fes

 

tas juninas, as facadas (risos). 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O Hote

 

l Thermas, a Aspetro, o Teatro. 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Nada, não. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou, mudou para melhor. Tem o Teatro, as festas juninas. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

O Caiçara, tão derrubando. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Ah, tem a Estação das Artes, não tem que mudar as características, só conservar, acho importante. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Não sei (risos). 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

(depois de pensar bastante): o prédio do Museu, mas não existe mais. 
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Entrevista nº 12 Grupo: Usuário Local: Rua José de Alencar, próximo à Praça Bento 
Praxedes 

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

 30-39 anos 
 4
 5

� 
 70

0-49 anos 
0-59 anos 

60-69 anos 
 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  fundamental
 fund eto 

 médio incompleto 
 p

 analfabeto 
 

 incompleto 
amental compl  médio completo 

� superior 
ós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, cidade, o que seria

lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  
Santa 

 

Luzia, eu lembro de Mossoró, lembro de Santa Luzia. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

A Cate
de Mo oporto, os teatros, os dois, quando eu mostrasse as praças, a Igreja São Vicente. 

dral, as praças, o Thermas, o Museu, Tibau, porque Mossoró não tem praia, posso falar de Tibau, ou só 
ssoró? o aer

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Uma c arborização, eu acho em Mossoró muito precária, o comércio, 
es destroem as árvores de Mossoró, sabia? Mete o machado e arranca, teve uma vez uma 

onfusão em frente do Esplanada, quase não arrancam. 

 

oisa que me chama a atenção? A falta de 
os comerciant
c

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
O trânsito aumentou, mudança, o que era residência virou comércio, ali perto da casa da minha mãe, “vixe 
Maria”  

do comércio. 

Você morava no centro? 

Era, h  lado de 

, minha rua, o caminho do meu colégio, aquilo tudo virou comércio, uma das coisas que mais me chamou
a atenção foi o centro ter vira

- 

oje é tudo comércio, comércio, comércio e a cidade cresceu, não é? Hoje em todo bairro, pra cada
Mossoró é outra cidade, isso aí, é. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Tinha um lindo, 
ue eu achav

um Castelinho, ali na esquina da Mário Negócio com Almino Afonso, lindo, foi destruído. Pronto, 
a tão bonito que derrubaram, que hoje é uma boutique, nunca nem terminaram, um 

rédio. Era um
assim 
primeir

- Mais

m aquele prédio, um caixão. 

uma coisa q
p a casa, assim, parecia as coisas de Brasília, na esquina da Praça do Codó. Ali tinha uma casa, 

daquelas bem moderna, lá era rampa, era casa de uma amiga minha, tinha escada não, era de rampa, 
a vez que eu vi uma rampa numa casa, aí derrubaram aquela casa. 

 alguma coisa? 

O próprio Colégio das Freiras, mudaram tanto, botaram no chão e fizera

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Acho assim, que a Prefeitura devia ter estimulado os donos pra não destruírem, por exemplo, dispensar o IPTU, 
ão sei, fazer alguma coisa, porque os donos vendem porque geralmente é de um dono e fica para os herdeiros, 
s herdeiros só pensam em tirar o dinheiro da herança, aí a tendência é vender e quem compra é com o espírito 
e construir algo que vá corresponder financeiramente, é um edifício com muitas salas, porque como manter 
ma coisa com aquelas portas, aqueles ferrolhos, aquelas janelas, e dar uma aparência que acha que é mais 
trativa. 

n
o
d
u
a
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7. O que você entende le com suapor patrimônio? Fa s próprias palavras. 
Patrimônio é algo que pertence a alguém, começa a parti tendimento, já dá o entendimento de que 

isa, o que seja esse patrimônio, tem valor em alguma dimensão, pode 
e ser um prédio, pode ser, sei nças, aquilo que chama 

isas de uma  objetos de uma pessoa, é u . Por exemplo, se tiver a 
 atirou em L inha cabeça é io, são objetos pert ém, e que 

têm um significado, pra al a uma cidade ico, um religi ônio é 

 

r desse en
pertence a alguém e esse objeto, essa co

 música, uma obra ser uma
assim, as co

literária, pod
 pessoa, os

 lá, as lembra
 patrimôniom

espingarda que ampião, na m  um patrimôn encentes a algu
guém ou par , ou pra um histór oso, pronto, patrim

assim. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
ta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de responder a pergun

importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A com
simo, e a 

 foi linha de trem, era para ter uma 
áquina, não é?, servindo de ligação, mas foi o Governo Federal quem acabou... Danças folclóricas, aqui não 

êm es
apesa

m, deve ter 
e tudo, não é? 

 

emoração da Libertação dos Escravos, o 30 de setembro, a expulsão de Lampião, a procissão de Santa 
i ser re-inaugurado, modernísLuzia, o Museu, o museu que Mossoró tem. Inclusive o Museu va

Biblioteca, vai ser moderníssima, ta toda pronta. Mossoró o que já teve
m
t sas coisas, pronto, a Coleção Mossoroense, eu acho que tem que respeitar, os arquivos de Raí Brito, 

r de achar que aqueles arquivos dele, pra mim, não é completo, é suspeito... 
- Como assim?  
É porque, por exemplo, tudo que falava seu nome, ele recortava e colocava dentro da pasta, não havia uma 
seleção, se a pessoa tivesse uma certa projeção, ele guardava a informação. Mas eu não conheço be
d
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Entrev , próximo a Pr. Rod. Fernandes ista nº 13 Grupo: Usuário Local: R. Cel. Vicente Sabóia

PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

� 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto �fundamental incompleto   médio incompleto  superior 
  fundamental completo  médio completo  pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo
cidade, o que seria? O que me

 da 
lhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 

lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  
O sal e o petróleo. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O q
mostraria? 

ue 

Eu levaria para as praias, Tibau, que é mais próximo e pra dentro da cidade, eu trazia para o centro, pra essa praça, 
ta, o useu, que eu nunca fui, mas as pessoas dizem que é muito bonito, mas qualquer dia eu vou. 

m 
ue é muito bonito. Pronto. Sim, a Estação das Artes também, é muito bonita, foi toda remodelada, é muito bonita. 

que é muito boni M

- Mais alguma coisa aqui no centro? 

Tem, tem. Tem o teatro, que a prefeita fez, Rosalba, o teatro novo, dizem que é muito bonito. Eu nuca entrei, dize
q

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

A prefeita Rosalba, ela fez muito, assim, no meu ver. Tem gente que diz que ela não fez nada, mas pra mim ela fez 
uita coisa. É que eu moro no Santo Antônio, lá a gente passava com o riacho aqui e hoje não passa mais, agradeço 
rimeiramente a Deus e depois a ela. Calçamento, muitas coisas que ela fez nos anos que ela passou. Tem gente 
ue diz que não fez nada, mas a pessoa faz o que pode, não é? 

m
p
q

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

- E aqui no centro, você acha que mudou muito? 

udou, agora ta precisando melhorar só os esgotos, porque quando chove as ruas ficam cheias d’água, a gente não 
ode passar para receber os fregueses, porque eu trabalho aqui, pastorando carro. É o que eu vejo. 

M
p

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Não, não lembro mesmo.  

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Porque antigamente, ali na esquina era a casa de Dra. Ari, uma doutora muito importante de Mossoró. Por quê? Vão 

zer alguma coisa? 

Não, não, eu só queria saber se você acha que é importante deixar? 

, preservar, preservar, sim, porque é assim, faz dias que eu não ando pra lá pra Dra. Ari, que eu trabalhava lá na 
asa dela, eu achava bonito. Preservar, se possível, fazer um Museu de qualquer coisa. Que são antigas, não é?, 
las duas, a vizinha também.  

fa

- 

É
c
e

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Não sei. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

- Esses prédios, a gente pode dizer que eles são um patrimônio da cidade, que conta a história dos antepassados? 
, eu não sei porquê a doutora e os pais dela se desfez dessa casa, mas quando ela era jovem, ela tem umas fotos 
... Hoje em dia parece que é da Prefeitura. 
E hoje, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade, que não deve ser destruído? 
 Mercado Central. Deveria ser mais arrumado, mais cheiroso. Não que o pessoal não limpa. A Cobal, foi bem, a 
refeita, ficou maravilhoso, tudo limpinho, organizado. O Mercado, porque é muito velho, desde que eu nasci que 
xiste aquele mercado. 

É
lá
- 
O
p
e
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Entrevista nº 14 Grupo: Usuário Local: Praça Rafael Fernandes (Praça dos Correios) 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino  

 
Feminino 

2. Faixa etária  20-29 anos 
  30-39 anos

 
�

 
 

40-49 anos 
 50-59 anos 

60-69 anos 
70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade � analfabeto 
  







 fundamental incompleto 
 fundamental completo

 médio incompleto
 médio completo 

  superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Muita coisa... 

- Muita

As festas de Santa Luzia. 
 coisa como o quê? 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Ali, por ali, a ESAM, não é? 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

A casa de dona Lúcia Pinto. 

- Onde é essa casa? 

Ali, por trás do Colégio das Irmãs. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Totalmente diferente, hoje tem mais estrutura,  nas ruas, sinalização, placa. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

A loja de Tibúrcio Ayres, perto do Pax, da praça, que hoje é a Loja do Papai, o prédio ta totalmente diferente, o 
lugar é lá, mas ta diferente, totalmente remodelado. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Não, não pode não, tem que ser “Brasil pra frente”, não tem como , né?, é a nova tecnologia. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Sei dizer não. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Nada, acho que não tem nada não. 
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Entrevista nº 15 Grupo: Morador nção Local: R. Dr. Almeida Castro,  frente à Praça da Rede

PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária   20-29 anos 

 30-39 anos 
  40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamen
 fundamental completo 

tal incompleto  médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
 pós-graduação  

PARTE II: ENTREVISTA 
1. O que chama ma
cidade, o que seria

is a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 

lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  
Eu ac

 a gente gosta, fica mais bonito, a cidade ta limpa, eu já vi bem suja, ta bem mais cuidada. 
ho assim, as Igrejas, porque eu alcancei isso aí tudo velho, deteriorado e hoje a gente vê que ta sendo 

reconstruído e
2. Se você fosse mostrar a ci
mostraria? 

dade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 

Assim, é porque eu viajo muito para Fortaleza, meus filhos estudam lá e quando passam por Mossoró o que eles 
êem mais são as praças, “ai, suas praças são tão bonitas”. Então eu acho que ia levar pras praças, não é?, a 

Catedr

 

v
al, o Teatro, a subida da ponte, o Thermas e as águas quentes. 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Gosto 
porque  praças, e não é nem por questão de segurança, é porque 

gora já tem... Agora, a criminalidade aqui ta muito grande, os assaltos, a televisão 

muito da Praça, essa reforma, adorei, adorei, do Museu... Se não tiver nada que destaque, tudo bem? É, 
, veja só, eu queria que tivesse vigia nas

destruíram muito as praças, a
mostrando. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Não, mudou muito, pra melhor, em termos de limpeza, de praças, de arrumação, a cara da cidade mudou, antes 
era su  a educação, mudar a 

ndo, então, mas não é problema só 
entar. A cada dia, a gente se 

ecepcio

ja, a Prefeitura ta limpando, dá outro aspecto. O que acho que precisa mudar é
mentalidade das pessoas, eu sou professora, e esses novos que estão entra

icípio, é estadual, é nacional, dá um desânimo, é por isso que vou me aposdo mun
d na mais. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Ai, dá uma dor no coração, agora é só o terreno, ali perto do ACEU...  

- Perto do Museu? Quando vem pela Leste/Oeste, na esquina? 

Ai, me om uns 
ão devia poder, é 

da, eu não acho 
ão, aq

- Não sei, será 

nha casa mesmo, tem uns frisos, quando eu fui alugar, a dona perguntou se eu ia mexer, porque 
 vizinha tirou tudo, eu disse que não, eu acho lindo assim. 

u Deus, aquela também, mas a que eu to falando é outra, é bem aqui nessa rua. Ela era linda, c
detalhes barrocos, eu achava linda, linda. E pra quê? Pra nada, tem só o terreno. Mas n

nio público. Agora veja essa casa aqui em frente, ta na lista da Prefeitura para ser tombapatrimô
n uela outra era mais bonita, porque você olhe aí, o que ela tem? 

que não foi alguém importante pra história de Mossoró que morou aí? 

É, só se for. Mi
a

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Preservados, sim, com certeza. 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

São prédios, cultura, pessoas como Dorian Freire, que morava aí em frente, é muito bom preservar. 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Tem a Biblioteca, a Igreja São Vicente, o Teatro Cid, a Estação das Artes, o Museu, a chegada do Thermas, não 
ei nem eu que digo, é o pessoal que me diz, que aquilo ali é bonito, representando o sal, o petróleo. s
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 Entrevista nº 16 
Museu 

Grupo: Morador Local: R. Dr. Almeida Castro, entre Pr.da Redenção e 

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino eminino 

 
 F

2. Faixa etária 
s  an

 20-29 anos
 30-39 ano

 
�

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 os ou mais 

3. Nível de escolaridade nalfabeto 
 

 
� fundamental completo 

 
 médio completo  pós-graduação  

 a  fundamental incompleto  médio incompleto  superior 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Os prédios antigos... não tem muita coisa. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O Teatro Municipal, a Biblioteca, a Estação das Artes. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

A Catedral. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Está m , mais emprego, mais udando, ali ao lado da Catedral mudou muito. Tem mais desenvolvimento
arquitetura, com novos prédios. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

A Estação das Artes, a Biblioteca. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Devem ser preservados, sim. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Aqui você não vê, não tem muito. Eu restaurei a Biblioteca, fiz ela ficar igualzinha como era um século atrás, a 
estrutura toda. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o e
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade

ntrevistado não conseguiu 
: é aquilo que ela tem de 

importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

- Mais alguma coisa? 
Não. 
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Entrevista nº 17 Grupo: Sujeito-chave Local: Museu Municipal Lauro da Escóssia 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino  Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

 30-39 anos 
 40-49 anos 
� 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

A presença da cultura, a edição de jornais, tem canal de TV, emissora de rádio, as faculdades, temos mais de 60 
ursos de nível superior. Você vê, em Mossoró a gente tem 4 jornais diários, sete teatros, coisa que a capital, por 

exemp

 

c
lo, Natal, não tem. E também a divulgação da cidade, que ta muito grande. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém q
mostraria?

ue estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
 

Levari

- Por q

gurar, faz três anos já, ta tudo encaixotado esperando reformar pra reinaugurar o Museu. Tem as 
niversidades, os pontos turísticos, as salinas, os hotéis, tem o Sabino, o Hotel Thermas, a Estação das Artes e 

os tea

a para ela conhecer a história, pros Museus, apesar daqui ta tudo encaixotado... 

uê?  

Ta para inau
U

tros. 

 
3. Falando agora só daqu
pontos que pra você tem mais

i, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
 significado. 

As praças de Mossoró. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou .    muito, com a verticalização, a área de construção civil, o que mais impulsionou foi a verticalização

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Tinha no. o Grande Hotel, o Castelinho da Mário Negócio, o prédio do antigo diocesa

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Preservados, com certeza, a exemplo da União Caixeral, que vai ser inaugurada, vai abrigar uma biblioteca. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrim ta a história, que fica representado para a história, mais ligado ao lado ônio é tudo aquilo que represen
cultural. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A Estação das Artes, a Catedral de Santa Luzia, o Museu é história, é tombado, era a antiga cadeia, hoje é o 
useu. M
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Entrevista nº 18 Grupo: Usuário Local: Av. Dix-Sept Rosado, perto do Museu 

Municipal. 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino eminino 

 
 F

2. Faixa etária  
 an

� 20-29 anos
 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 os ou mais 

3. Nível de escolaridade nalfabeto 
 

 
� fundamental completo 

 
 médio completo  pós-graduação  

 a  fundamental incompleto  médio incompleto  superior 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Mossoró Cidade Junina. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Levari e, porque de dia as opções são poucas. Tem o Arte da Terra, o Acapulcos, e os outros pontos 

o di

a mais à noit
são só barzinhos. 

- E durante a? 

Durante o dia, não tem. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

No cen
trabalh

 que eu não gosto é esse esgoto à céu aberto. 

tro da cidade? Só aos sábados, que tem o Boulevard Central, que tem música ao vivo, todo mundo sai do 
o e se concentra lá. 

- Mais alguma coisa? 

O
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mossoró mudou muito a partir da gestão da Prefeita Rosalba, mudou para melhor, ta crescendo muito. Assim, 
o vindo empregos de fora, coisas vindo em Mossoró que ta gerando mais emprego. 

 

tã

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Caiçara, no lugar dele ta construindo o empresarial Caiçara, vai ter cinema, praça de alimentação, salas para 
alugar. 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
(silêncio) - Por exemplo, prédios como a Estação das Artes, a Biblioteca, eles deveriam ser preservados ou não, 
ou cad r? 

á valor? 

s moradores. 

a proprietário que decide, ou deveria ser demolido? Não dá para preserva

Não, porque não dão muito valor a isso não. 

-Quem não d

O
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrim
outra c

ônio da cidade? Isso mesmo, prédios históricos que ou são reformados ou são destruídos, dão lugar a 
oisa. 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A
 

cho que não tem não. 
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Entrevista nº 19 Grupo: Comércio Local: Rua Coronel Vicente Sabóia, loja em frente à 
Catedral 

 
ARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO P

1.Sexo  Masculino � Feminino 
 

2. Faixa etária � 20-29 anos 
 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 � médio completo

 superior 
 pós-graduação  

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Mossoró Cidade Junina, a Estação das Artes, o Alto da Liberdade, a Igreja de São Vicente, Lampião. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Além disso que eu falei, o Hotel Thermas, aqui a Catedral. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 

 significado. pontos que pra você tem mais

Não sei. 

- Coisa

Aqui n
 que é típica, que é a cara do centro de Mossoró? 

essa praça da Catedral. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou, pra melhor, teve a reconstrução de praças, de prédios, foram renovados. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

O que foi reformado, ali na Alberto Maranhão, Microlins, sei que mudou muito, que foi reformado. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Deve ser mais cuidado, com certeza, cuidado pra mostrar a cultura, como o Museu que foi reformado. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Algo que você conquistou na sua vida e que,passando de geração em geração, ali faz o patrimônio. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 

o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
ua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 

adições, locais). 

responder a pergunta anterior, esclarecer 
importante, que conta s
monumentos, tr

O Teatro, esse tipo de coisa, que nunca devia deixar de funcionar. 
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Entrevista n º 20 Grupo: Usuário  Local: Praça da Igreja Coração de Jesus  
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo � Masculino 
 

   Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 ano
� 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

-69 anos 
 70 anos 

s  60
ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 

 analfabeto
 

damental in
ndamental co

édio incompleto 
 médio completo 

 

  fun completo  m
 fu mpleto �

 superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais 
da cidade, o que 

a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 

Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 
É Cidade Junina, né? 
 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Rio, né  levaria para todos os bairros, levaria para a ponte, para conhecer tudo. ?, ali é bonito, mas eu
 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

As lojas, o com
 

ércio, mas tem que melhorar mais em relação à segurança. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudo bastante, para melhor. 
- O que
O cres

, exatamente? 
cimento da cidade, em termos de benefício para a cidade. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Na Alberto Maranhão, onde era o Boulevard, mais eu não lembro.  
 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
São importantes para a cidade, deveriam ser preservados. 
 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Posso

ei não. 
 

 pular essa? 
- Mas é fácil, é só falar o que você pensa ao ouvir a palavra “patrimônio”... 
S

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 

os que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 
importante, que conta sua história, preserva a memória d

O Museu, o Teatro Cine Cid. 
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Entrevista n º 21 Grupo: Comércio itoria Local: Rua Almino Afonso, em frente à Re
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

� Masculino    Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 anos 
 30-39 anos 

� 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 
 

 analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Símbolo? Primeiramente, a resistência da cidade ao bando de Lampião. 
Mais alguma coisa? 

Só os d
 

- 
escasos da Prefeitura. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
ostraria? m

Levaria
- Mais 

ncia. 

 para a antiga ponte de ferro, no Alto da Conceição, a Igreja São Vicente 
algum lugar? 

Traria aqui para o prédio da Reitoria, para a Prefeitura, o Palácio da Resistê
 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
 você tem mais significado. alguns pontos que pra

A Praça da Catedral. 
 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou, mudou muita coisa, a ornamentação da cidade, têm vários edifícios novos. 
 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Lembro, o Grande Hotel, que hoje é o Mercadão das Malhas. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Com certeza, acho importante. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrimônio 
m tomb

pra mim, como eu posso colocar? Eu vejo que são coisas antigas que não devem ser destruídas e 
adas, para contar sobre a história da cidade, pra mim é isso. si

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 

s, locais). monumentos, tradiçõe
O prédio da Reitoria, prédio do Conservatório de Música, o Palácio da Resistência, onde é a Prefeitura, a Igreja 

ão Vicente, a antiga cadeia velha que foi transformada em Museu e a linha férrea que a Prefeitura destruiu, na 
venida  Rio Branco. 

S
A
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Entrevista n º 22 Grupo: Comércio Local: Rua Dr. Mário Negócio, próximo ao Mercado 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

  Masculino   � Feminino 

2. Faixa etária 
 

� 20-29 anos 
 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 
 

 analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

A praça em frente ao Pax. 
 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Pra des
- Mais ? 

 

cida da ponte, o Arte da Terra.  
alguma coisa

Só se for pra engordar, Mossoró só tem canto para comer... O shopping Avenida.
 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

“Vixe M
 

aria”, centro da cidade? Só as praças, mesmo. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou bastante, a arquitetura das praças, principalmente. A cidade como um todo cresceu muito. 
 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
O Cine Caiçara.  
 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Depen e do prédio, tem uns que tem que ser preservados, outros demolidos. 
- Quai

o preservando ali, os mercados públicos, deveriam ser preservados. 
 

d
s deviam ser preservados? 

O prédio da União Caixeral, já tã

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Patrimônio é um bem público, né?, no qual está instituída a história da população, do povo. 
 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 
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Entrevista n º 23 Grupo: Comércio Local: Livraria Independência, Praça Vig. Antônio 
Joaquim 

PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

� Masculino    Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 anos 
 30-39 anos 

� 40-49 anos
 50-59 anos 

  60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 

 analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior 
 pós-graduação 

PARTE II: ENTREVISTA 
1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos 

O calor qui (risos), a receptividade de Mossoró em relação ao público de Mossoró, eu não sou daqui, mas moro a
há 24 anos. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Para o e é um ponto turístico muito bonito, levaria para as salinas, no município vizinho, mostraria 
co do centro da cidade, que também ta muito bonito. 

 Thermas, qu
também a parte de agricultura e um pou

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

A Igreja São Vicente, Catedral de Santa Luzia, acho que é só. Eles tão criando ali aquela parte do artesão, a Arte 
da Ter
Estaçã . 

ra e a Estação das Artes, que ta muito bonita, você vê que ta organizando mais, uma coisa nova, a 
o das Artes é também um fato histórico de Mossoró
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou. A parte da estrutura, Quando começou Mossoró, principalmente aqui, na parte da entrada, houve uma 
mudan a mudança, pequena, 

as Artes, que 
udaram tudo ali, foi tudo modificado, onde existia a linha férrea, foi tudo mudado, está sendo mudado. E 

algum

ça radical, disso não resta a menor dúvida. No centro da cidade houve também um
mas houve. Nos bairros também, cresceram, é cresceram bastante e a mudança na Estação d
m

as avenidas que era mão e contramão, permaneceram só mão. 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Sim. Em frente à Igreja São Vicente, lá tinha um castelinho, também em frente ao ACEU, tinha um castelo, não é 
o terreno, ali era residência, é onde hoje tem uma construção.  

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Sim, porque ali em frente ao Colégio das Irmãs tem um que não demoliram. Era para o órgão público, a 

xeral, Prefeitura, ter tombado, né?, como aqui, nesse prédio aqui na praça, a União dos Artistas, a União Cai
permaneciam, estí, eles fizeram uma reforma, mas não tiraram a estrutura do prédio. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Patrimônio, o que eu entendo, patrimônio é uma instituição nossa, da nação, das pessoas qu

ue queiram permanecer com ela, indefinidamente, é o que eu entendo, patrimônio é uma c
e convivem, assim, 

oisa sua, eu acho 
in

e q
que n guém deve mexer, é meu ponto de vista, não sei se estou certo ou errado, mas é o que eu acho. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade?  
A residê
houve o com
as Arte deve ser deixado e acho que, deixe eu ver mais, que não era para ter 
emolido esses outros que eu comentei, não deveria ter fechado, eu acho, deveria a Prefeitura ter comprado, 
eixe eu ver mais, meu ponto de vista é esse, que a Prefeitura, os órgãos competentes da União deixassem da 
rma que está, ou então fizessem uma reforma, porque não existe em várias outras cidades ou vários outros 
stados, patrimônio? Como em Minas Gerais, Recife, eu acho que da mesma forma que existe lá deveria existir 
qui, porque aquilo foi um marco histórico, isso não vai ficar aqui só hoje, daqui a milhões e milhões de anos, 
lguém vai tomar conhecimento disso. 

ncia de Dr. Leodécio, foi um ponto que eu acho que ali devia permanecer, ao lado da São Vicente, onde 
bate em relação a Lampião, porque é histórico e devia também permanecer como ponto a Estação 

s, já é, mas de qualquer maneira d
d
d
fo
E
a
a
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Entrevista n º 24 Grupo: Moradora Local: Rua Machado de Assis, atrás dos Correios 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo  Masculino 
 

  � Feminino 

2. Faixa etária  40-49 anos  60-69 anos 
ais  

� 20-29 anos 
 30-39 anos  50-59 anos  70 anos ou m

3. Nível de 
 

 fundamen   médio incomple
escolaridade
 

 analfabeto 
 

tal incompleto
 fundamental completo 

to  superio
� médio completo 

r 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Aquela história de Lampião, o sal, o petróleo. 
 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Pras salinas, pra aquele Arte da Terra, levaria para conhecer o Thermas, porque lá é um ponto de Mossoró. 
 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

Tem o teatro, a Estação, o Museu do Petróleo. 
 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou bastante, a estrutura da cidade, aumentou a população, mudou pra melhor. 
 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Não, lembro não.  
 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
O Mus
Muito, porque é a história da cidade, né?, é lá onde os históricos vão procurar a história da cidade. 
 

eu deveria ser reestruturado, tentar melhorar, porque ali ninguém vai, ninguém visita, a Igreja ta boa. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
São as coisas próprias que a cidade têm. 
- Esses edifícios que você citou, podem ser patrimônio da cidade? 
Podem, porque faz parte da história. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

No momento, eu não lembro. 
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Entrevista nº 25 Grupo: Morador Local: Av. Augusto Severo, em frente ao Mercado 
 
PARTE I: DADO EVISTADO S DO ENTR
1.Sexo Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária -29 anos

 30-39 anos
 

s 
0-69
 70 a

 20   40-49 anos
  50-59 ano

 6  anos 
� nos ou mais 

3. Nível de 
scolaridade 

 analfabeto 
 

� fundamental 
incompleto  
 fundamental completo 

 médio 
incompleto 
 médio completo 

 superior  
______________________ e

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Eu lembro das festas de Santa Luzia, eu adoro, quando passa eu fico torcendo para passar o ano bem ligeiro, a 
festa a
agora t as. 

contece na Catedral, isso aqui fica tudo lotado, mudaram o roteiro, as barracas eram só na rua da Telern, 
ão distribuíd

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O Palá que é muito bonito, eu não sei, mas ouvi dizer que é 
bém. 

Das coisas mais antigas, dizer para o visitante, você tem que conhecer tal lugar, o que seria? 

 

cio dos Esportes (Ginásio), eu não conheço, dizem 
mais bonito do que o de Natal, tem o Teatro tam

- 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no
pontos que pra você tem mais significado. 

 que existe aqui e cite alguns 

[Ta difícil, mas tem uma cois  
tão p

rque eu levei uma amiga minha que veio com o tio e eu mesma disse: olhe, eu vou lhe levar, 
é uma coisa antiga da cidade, mas o que tem lá, eu vou lhe adiantando, é pedaço de caco de telha, é coisa da 
beira useu lá 

a aqui, é tão pobrezinha, mas é de acordo com a cidade, é o Museu, que eu acho
obre, é a antiga cadeia, é muito pobre, muito pobre mesmo... Só se botarem outras novidades, porque, 

sinceramente, po

 do rio, aruá, isso não é coisa pra Museu, essas coisas assim, insignificante, porque você vê um M
fora numa grande capital, coisas belíssimas, de não sei quê, mas aqui não, é uma vergonha.] 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou m pequenininho.  

esa aí na ponta, os banquinhos de madeira... 

usto, ele olha e diz : eu tenho revolta quando 
rédio, porque os quartos, aqueles que eram todos para a frente, era pra ter 

feito loj

 

[As c
bonit  não, é um quadrado, tipo um caixão, parece uma casa de detenção. A 

ra menina e me lembro. Tem um coreto hoje, mas o de antes era mais bonito.] 

[Outra coisa que também desativaram, que eu achei errado, e que era muito lindo, era ali a Estação,tinha o 
trem, aquilo era lindo e era uma coisa de grande utilidade, era mais econômico pro pessoal. Aí era o ponto 
final, na Estação das Artes, aí tinha os pontos de apoio, são coisas assim que não deveriam ser destruídas, 
deveriam ser conservadas. O Grande Hotel era uma coisa linda que hoje não faz mais.] 

[Era coisas assim que era pra ser mantida, era uma coisa histórica, ficar aí, uma relíquia, hoje destruíram 
tudo.] 

 muito, meu marido sabe muita coisa, mas ele diz que esse mercado era be

Essa Praça era muito linda, tinha uma repr

O Grande Hotel era lindo, meu irmão, que é da Fundação José Aug
eu olho e vejo que destruíram esse p

inhas, dava pra ter mantido, colocava uma sorveteria. 

oisas do passado eram mais bonitas que a de hoje, porque o Colégio das Irmãs eu achava bem mais 
o, aquela construção antiga, hoje

Praça do Pax era linda, eu e

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
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Uma na Avenida Alberto ente à quela 
estruição. 

âmara, olhe, era linda a varanda daquela casa, era linda! Eu acho que 
ta dela que veio  era uma coisa linda, antigamen

Tem outra casa, que era de Paulo, aí ele vendeu, ali onde é a Carioca, aí ele então, el heiro ali. 

m, te comen igo, quando você  a padaria, 
ade.]  

[Aí também tem agora aquela casa qu on orada, aquele homem do 
Parque Elétrico ta louco pra comprar, porque a casa é de uma rua a outra e elas não vendem e se vender, 

i demolir para botar uma loja, aquilo dá muita pena, agora ta precisando só de uma 
pintu

[Poi

acabou, olhe, aquilo ali (aponta para o Mercadão das Malhas) é uma favela.] 

Maranhão, em fr  Igreja de São Vicente, todo mundo teve pena da
d

E tem outra mais antiga, onde hoje é a C
foi a plan de Portugal, te... 

e botou din

 

 [Tinha caso que eu tive
era de esquina, foi outra mald

 pena també que até Dona Ode tou com ia para

e é daquelas coroas, d as do Colégio Alv

mas com certeza ele va
ra, “cheguei mesmo”, pra mostrar a beleza daquela casa. Ali tinha muita casa bonita.] 

s é, ao o dono do Parque Elétrico colocou 200 mil reais, elas disseram que de jeito nenhum, aquela casa é 
dinheiro que ninguém conta, porque aquele modelo, aquela estrutura bonita, aquilo ali, os engenheiros faziam 
bem detalhado, trabalhavam muito bem. Eu espero que elas não deixem que aquela casa se acabe. Eu tenho 
muita pena, se eu pudesse e tivesse dinheiro, só pra mim mandar restaurar e deixar, sabe, a cidade é muito 
mais bonita... A cidade se 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

(pergunta já respondida indiretamente nas questões anteriores) 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Isso tudo é patrimônio, não é? Patrimônio histórico, não pode deixar se acabar. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A
ab
E
vi
 
[N  Pr m conservada, que tem 
um se

qui em Mossoró tem muita coisa, por exemplo, ali na Praça da Redenção ainda tem a casa onde morou um 
olicionista. 

ssa Praça mesmo do Mercado, era muito mais bonita antes, mais iluminada, esse tanque de água aí, tira toda a 
são. 

a aça Bento Praxedes tem uma casa na esquina, do lado da de Dix-Neuf, que ta be
bo lá,a casa é antiga.] 
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Entrevista nº 26 Grupo: Moradora Local: Rua Tiradentes 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos � 70 anos ou mais 

 60-69 anos 

3.
es incompleto �  médio completo ______________________ 

 Nível de 
colaridade 

 analfabeto 
 

 fundamental  médio incompleto  superior  

fundamental completo 
 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

A

 

 Catedral de Santa Luzia, principalmente nas festas. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

A catedral de Santa Luzia, o Teatro Municipal, a Estação das Artes, na época de festa daqui. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

O Coração de Jesus, o Shopping Liberdade. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou
os alu

 

, pra melhor. Hoje tem os blocos de residência vertical., né?, os apartamentos... E também mudou muito 
nos querendo aprimorar os estudos, despertando pra isso. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Na esquina da Almino Afonso, um Castelinho, nunca deveria ter sido destruído, de Zezinha Frota, a esquina do 

a. 
Colégio das Freiras, aí depende da família, a firma de Amâncio Leite, onde hoje é o Boulevard, a casa dele 
continu

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Acho sim. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

O que é patrimônio, algo que pode ser adquirido por alguém, como um presente, a herança, geralmente. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

- E uma cidade pode ter patrimônio? 
 cidade pode ter patrimônio, depende dos gestores. A Câmara de Vereadores, pode ser até um patrimônio 
istórico. O Cine Cid, agora Teatro Lauro Monte Filho, a Igreja São Vicente, o Museu, não tem prédio próprio, 
nciona num prédio... que não é dele. 

A
h
fu
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Entrevista nº 27 Grupo: Sujeito-chave istado, bairro Nova Betânia Local: Casa do entrev
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo � Masculino  Feminino 

 
2. Faixa etária  20-29 anos 

 
 30-39 anos 

 40-49 anos 
� 50-59 anos

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 

 analfabeto 
 

 fundamental 
incompleto  
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior  
______________________ 

 
 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 

as praias, em São Paulo, dos edifícios altos). lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos d

E
M

u não sou daqui, eu moro aqui há 8 anos e nesses 8 anos eu tenho me dedicado a estudar a história de 
osso

Mosso
Chegam aqui e se 

de à cidade e eu 
cho qu

mesm
 professores ficam: “de onde você tirou isso?” Isso está em 

te, as pessoas aqui mesmo de Mossoró, que viveram a vida inteira 
da aqui, desconhecem a história da cidade, mas mesmo assim têm um apego muito grande, de defender a 

cidade  a cidade. 

ró e a divulgar a história de Mossoró. E de repente a gente descobre, a gente que vem de fora, que 
ró tem uma história riquíssima e que o povo de Mossoró não conhece sua história. Você presta atenção, a 

maior parte das pessoas que estudam, que falam sobre a história de Mossoró são de fora. 
ixonam por Mossoró, o mossoroense é acima da tudo bairrista, ele tem um apego muito granapa

a e é uma apego saudável, é salutar, é aquele bairrismo que engrandece a cidade, engrandece o povo, 
o sem conhecer a história a fundo, é interessante, às vezes, o colégio faz convite pra fazer palestras e os 

nos, osprofessores tão mais interessados que os alu
todos os livros, vocês que não... É interessan
to

, eu acho que isso é o que me chama mais atenção, esse bairrismo salutar que tem
 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Eu faç  

olta na cidade, aí eu começo, normalmente eu começo da origem, vou lá para a frente da Catedral, 
ara dizer que foi ali que começou a cidade, não é?, conto um pouquinho da cidade, das fazendas que existiam 

o 30 de 
setembro a nto 

a, vou até o Museu, mostro aquele prédio que é maravilhosos até hoje, não é?, um prédio que foi 
onstruído em 1877 e ainda ta perfeito. Aí como essas pessoas vão morara aqui, a idéia que a empresa tem é a 

seguin ma experiência negativa, que as 

 gente ta tendo o cuidado de sair mostrando a cidade, então sai para a Praça dos Hospital, vou à Estação das 
Artes, 
roteiro

o isso todo dia. Eu trabalho na Petrobrás, na gerência de Planejamento e a Petrobrás, justamente tem
contratado muita gente. Eu tava vendo, só esse ano foi contratado só aqui para Mossoró mais de 60 pessoas, 
entre engenheiros e técnicos, só pra você ter uma idéia. E cada um que chega, ele passa por mim e eu faço, eu 
dou uma v
p
e que deram origem à cidade de Mossoró, que ali era o pátio da Fazenda Santa Luzia, aproveito para 

li, sair mostrando a Praça da Redenção, a Estátua da Liberdade, ir falando do Movime
Abolicionist
c

te: fazer com que as pessoas para poder gostar da cidade, a gente tem u
pessoas eram jogadas aqui dentro, geralmente não gostavam, vinham de outros cantos, não gostavam, e agora 
a

visito o Museu do Petróleo, vou ali ao Teatro, gosto tanto do Teatro, e a gente sai fazendo esse 
zinho, é quase que todo dia aparece alguma coisa pra mostrar.  
 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 

ado. pontos que pra você tem mais signific

Bom, hoje tem as praças de Mossoró. São cartões-postais, então são belas, a gente vê, vai no centro, têm 
praças bonitas, a gente vai ali para a Praça dos Hospitais, são muito bonitas ali, aquelas praças, são bem 
onservadas as praças aqui, eu acho que aquela, foi intencional, aquela cúpula que fizeram ali, transparente 
ara ser o cartão-postal da cidade e é comum você chegar ali de tarde e ter gente de fora tirando fotografia ali, 
ntão é uma coisa que destaca. E outra coisa que chama a atenção, infelizmente, mudando aí um pouquinho do 
bjetivo é o Cine Pax, aquele cinema foi construído, foi projetado pelo mesmo arquiteto que projetou a Catedral 
e Fortaleza. Descobriram que esse arquiteto francês, senão me engano, ele tava passando aqui para projetar 

c
p
e
o
d
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aquela Catedral em Fortal em Mo o 
onito, pouca gente conhece essa história, mas ainda hoje é um prédio que chama a atenção e antes era cine-

 isso. Infelizmente, não tiveram essa visão aqui. 

 de outro prédio q freu esse descaso? 

l, ali funci o se fosse o p ncontro da populaç nema foi ali 
ntecim de, várias in naram lá, no G o pessoal 

também não teve essa vis i m construir nada ali, nem 
es s, eu ficaria  c uco pelos 

 cinema. Mas você nem pe tra qu
oisa ali. 

 

eza e pegaram ele aqui ssoró para poder projetar o cinema, o projeto é muit
b
teatro, então um palco que seria para tudo

- Lembra ue também so

O Grande Hote
dentro, várias, aco

onou, era com onto de e
stituições funcio

ão, o primeiro ci
entos da cida rande Hotel, que 
ão, não é nem..., é que 
 preservar n

de
se período, ma

rrubaram e mu tos anos passou se
 oo prédio deixaram ali, para

traços daquele
, ainda ficaria com
ços do cinema, por

inema, sou lo
rcebe mais a beleza, os e é tanta placa, é tanta 

c

ossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 4. Você lembra de M

Sim. 

- Que 

 a cidade 
cresceu, ta mais bonita, bem cuidada. Quando eu cheguei aqui na primeira vez, eu já tinha trabalhado aqui 
antes,
aí fui p as praticamente não tinha supermercado. A gente, eu morava ali na Alberto Maranhão, onde 

mudanças foram essas? Para pior ou melhor? 

Não, pra bem melhor. Tanto na parte econômica, parte urbanística também da cidade, eu acho que o 
desenvolvimento econômico levou a tudo isso. Você vê a chegada dessas grandes empresas, a Petrobrás e as 
que vieram no rastro da Petrobrás, permitiu que a cidade passasse a crescer, gerasse emprego e tem mais, 
essas pessoas que vieram de fora tinham outras necessidades que o povo daqui não sentia, então a cidade teve 
que se adaptar para atender a essas pessoas, você vê aí a quantidade de prédios que ta surgindo, porque a 
maior parte do pessoal que trabalha numa empresa como a Petrobrás, Hallyburton, assim, são pessoas de fora, 
que viajam periodicamente, a serviço, a lazer e tem medo de residência, então é quase uma exigência que se 
construa mais apartamentos ´para essas pessoas, o que está mostrando aí. A economia, não é?, o 
desenvolvimento econômico, trouxe a necessidade de desenvolvimento da própria cidade. Em compensação, o 
que esse povo foi deixando aqui de dinheiro na cidade, foi permitindo que a cidade melhorasse como é hoje, 
pessoas que conheciam a cidade, Mossoró, há algum tempo atrás e voltar hoje se admiram como

 trabalhei aqui em 80, por aí, quando eu entrei na Petrobrás, vim direto para aqui. Passei um ano e meio, 
ara Natal. M

hoje é aquele Correio, ali perto do Boulevard, e ia fazer compras naquele mercado que tem lá no Alto da 
Conceição, e a gente trazia a carne pendurada assim, numa embirazinha, e assim a vida. A gente, tinha uma 
loja, eu me lembro, pra comprar, quando chegou aqui, recém-casado, foi eu e minha mulher comprar prego nas 
lojas, ali, onde hoje ainda é cheio de lojinha de material de construção, e ela chegou em casa sem acreditar, que 
perguntaram: “quantas libras de prego você vai querer?” E ela: “libra, eu não sei nem o que é isso, o que é libra 
de prego!” Não usava o quilo, em algumas lojas era libra, de 80 para cá não faz tantos anos assim, essa história 
não faz tanto tempo, isso mostra aí como cresceu a cidade. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Na área do centro da cidade, tinha um que ainda hoje, é o Pavilhão Vitória, era exatamente na Praça. Você já 
ouviu falar nesse edifício? Depois eu lhe mostro a fotografia. Não tem aquela Praça do Pax? Ela tinha no centro, 
era uma espécie de lanchonete, era o ponto de encontro de toda a população, era redonda e em cima tinha um 
“V” bem grande, que foi logo depois da 2ª Guerra, vitória era da guerra, e era um lugar tão chique assim, que até 
as cadeiras, as cadeiras de madeira, mas forrada com tecido, como se usa hoje em festa e você vê em 
fotografia, o povo botava terno branco, em Mossoró todo mundo de terno para ir de tarde tomar um cafezinho, 
um lan
destru  para você ver que beleza era esse negócio. Me chamou muito 

che ali no Pavilhão Vitória. E o Pavilhão Vitória existiu aí até os anos 70, por aí, quando alguém resolveu 
í-lo e depois eu posso lhe mostrar as fotos,

a atenção, quer dizer, do pessoal mais velho, saudosista ali dos encontros que tinha no Pavilhão Vitória. É 
belíssima a arquitetura desse pavilhão. 

- Mais alguma coisa? 

Eu acho que é isso que mais chama atenção ali, que a gente mais sente falta. O resto são prédios que foram 
modificados, não é?, algumas casas, eu tenho fotos ali também do centro, vizinho ao Pax, onde hoje é a 
Riachuelo, de casarões que haviam ali. Eu tenho foto, vou te mostrar ali. Tudo ali eram casarões, não é?, só o 
cinema no meio e ao redor, aquelas casas bem trabalhadas, de uma arquitetura que a gente não Vê mais hoje. 
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6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Olha, preservar, agora preservar dando uma utilidade para eles, não é simplesmente deixar lá se acabar, como 
as ruas, ali, da Rua Chile, mas ali é horrível, eles 

 não..., não é?, desviarem tanto da beleza daquela fachada, mas foi uma maneira que acharam de 
preser r, não demoliram. 

em Natal fizeram, estão fazendo lá a preservação ali daquel
fizeram uma fachada bonita e de lá para trás, quer dizer, não existe mais nada, só fachada, é quase que uma 
cidade cenográfica aquilo ali. Eu acho que não vale a pena, você tem que dar uma serventia para o prédio, não 
é?, que ele se torne útil para hoje sem mudar muito suas linhas, e a arquitetura faz isso muito bem, a gente tem 
um exemplo aí de casos belíssimos, casas ali no centro que foram reformadas e hoje tem, a gente vai lá e diz, 
olhe, uma ótica ali, a Ótica Graciosa, eles fizeram um trabalho, mudaram um pouquinho, podiam ter melhorado 
ali, podiam

va
 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrimônio, a palavra, é um bem próprio. E o que é que acontece com esse patrimônio, aqui, por esse 
tombamento aqui em Mossoró? É que ., um dia chegou um prefeito, Dix-Huit, e botou umas plaquinhas na 
cidade, traçando lá um Corredor Cultural e tombando várias casas. E só. Então uma placa, se você era 
proprietário de um imóvel e você, às vezes, até por herança, só tinha aquele imóvel mesmo, se precisava vender 
ou reformar, não pode. Não, por quê? Porque é meu! Não, a Prefeitura me compra? Não, a Prefeitura não tem... 
Então não adianta falar em preservação se a Prefeitura não tem uma política de conservação, ou até de 
aquisição, de parceria  com os proprietários desses imóveis, que a maior parte é de pessoas que não tem 
condições aí, de manter aquilo ali, sem te nenhum retorno financeiro, precisa ter um retorno praquilo ali, e eu 
acho que a Prefeitura Municipal peca por não ter uma política de preservação, não só de botar placa e dizer que 
não pode mexer, mas efetiva. Desses prédios só tem ainda a casa de um abolicionista e todas elas já foram 
demolidas, mudadas, só existe aquela que ainda mantém mais ou menos a mesma estrutura. Em frente à Cobal 
tinha um casarão. Lindo, ali na esquina, derrubaram e até agora não fizeram nada ali. Começaram a fazer agora, 
não, ali não ta fazendo nada. Ao lado do museu tinha outra, tão fazendo um prédio, tão só demolindo, é o preço 
que a cidade ta pagando. Eu já achei lindo o que fizeram ali com a União Caixeral, necessitava de mais espaço, 
fizeram um prédio, é muito bonito, não é?, é outro cartão-postal da cidade.Por exemplo, ali ao lado da Estação 
das Artes, têm uma série de casarões antigos ali, fico com uma pena danada, porque a gente sabe que aquela 
região ali é muito valorizada e esses dias vão derrubar tudo aquilo ali, é uma pena, mas se a Prefeitura não tiver 
uma política de preservação, não tem como segurar, não existe nada como empatar essas pessoas de fazerem 
isso. Eu me lembro lá em Natal tinha um terreno do baobá, que todo mundo conhecia, o baobá lá em Natal, e era 
uma questão dessa, o baobá toma o terreno todo, é um lote comum, e o proprietário queria construir ali, quando 
foi cortar foi uma confusão, houve protestos e tudo e apareceu uma pessoa para comprar para preservar, era um 
homem que tem dinheiro, é rico, foi lá e comprou, e hoje ele se orgulha de ter salvo aquele baobá ali. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de

 
 

importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

- Fora esses prédios que você citou, tem mais algum do qual você lembra? 
Tem outro ali no centro, também muito bonito, é onde funcionou recentemente, vizinho onde funciona a 
Policlínica, ali já foi banco, ali já foi delegacia de polícia, já foi tudo, aquele prédio permanece ainda, mas cada 
vez que alguém..., já foi comitê político, é pior, que aquilo entrar um comitê político, aí veio numa dessas últimas 
eleições, aí mudam totalmente, pintam de cores, às vezes berrantes, aquele é um outro que..., já tiraram as 
portas, já botaram porta de vidro, aquelas portas bem originais mesmo, já tiraram, tão mudando, aos pouquinhos 
tão mudando, e aquele é um prédio que merece ser preservado, até pelo que já houve ali, de delegacia, já foi 
outros órgãos, órgãos públicos já funcionaram ali. 
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Entrev  Grupo: Comércio Local: Av. Augusto Severo, próximo à Av. Rio Branco ista nº 28
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária � 20-29 anos 

 30-39 anos 
 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 

 analfabeto 
 

 fundamental 
incompleto  
fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior  
______________________ 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembr
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? 

ar de algo que seja o símbolo da 
(por exemplo, em Olinda, 

lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  
Acho que o Hotel Thermas, que tem águas termais. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Eu ia mostrar primeiro o Hotel Thermas, depois o Arte da Terra, um local bem freqüentado, a Estação das Artes, 
que é um local que tem bastante evento, acho que só, de imediato. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

Aquela avenida, da Loja do Papai, da Riachuelo, que é a avenida mais, quando você lembra do centro, eu 
particularmente, lembro daquela rua ali. 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Bastante, mudou muito, em termos de desenvolvimento, cresceu muito, é muito habitado. Em termos de 
segurança, essa coisa de certa forma para melhor, não ta aquela coisa 100%, mas ta melhor. Em termos de 
investimento que as pessoas fizeram em loja, tipo, o mercado veio mais para o centro, era mais espalhado, hoje 
é mais concentrado. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Esse aqui, aqui era uma residência, eu lembro quando a gente passava aqui sempre eram as mesmas, aquelas 
casas antigas, eu lembro, aí foi destruindo pra construir lojas, por aqui. 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

- Você

Acho q
eles c

 acha que foi feita a coisa certa? Ou poderia ter sido feita outra coisa? 

ue fez a coisa certa, eu não sou do tipo que gosta de coisas antigas. Eu não gosto de Aracati porque lá 
onservam muito isso, não é?, eu não acho legal. É bonito, é, mas eu não acho legal, acho que a cidade 

não se desenvolve, parece que ta, tipo, arcaica ainda, é isso. 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrimônio? Isso é meu patrimônio... Uma coisa que é da terra, acho que é isso. 

- Uma cidade por ter patrimônio? Acho que sim. 

- Você acha importante preservar esse patrimônio da cidade? 

Só o do espaço público, a cidade toda não. 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

As Praças, o Thermas, é uma coisa que, tipo, se sai de Mossoró, Mossoró perde muito, são uma delas, e os 
rédios da Prefeitura que eles são a única coisa que se mantém ainda com aquela forma antiga. O próprio Arte 
a Terra tem uma coisa que caracteriza muito Mossoró, pelas próprias figuras que tem lá. 

p
d
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Entrevista nº 29 Grupo: Morador Local: R.Amaro Cavalcante, atrás da Faculd. de 
Enfermagem  

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino �

 
 Feminino 

2. Faixa etária  20-29 anos 
 30-39 anos 

� 40-49 anos
 50-59 anos 

  60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 

 
 
analfabeto  fundamental 

incompleto  
fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior  
______________________ 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Esse negócio do Teatro, o Ginásio, tem essa Estação das Artes, que é um ponto turístico. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O Hotel Thermas, a ESAM, tem muita coisa, Mossoró, para mostrar, tem as salinas, quem é de fora gosta muito 
de ver as salinas de Mossoró. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
pontos que pra você tem mais significado. 

É a Catedral de Santa Luzia mesmo, viu? 

 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Mudou o, ninguém tira ela não, , cresceu bastante, nos últimos anos, cresceu bastante, com Rosalba cresceu muit
mas o crescimento nos bairros, o centro não mudou. 

 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

Casa onde é a Loja Riachuelo, que eu achava linda aquela casa,  ali tinha muito casarão antigo que destruíram, 
o Caiçara, que tão fazendo um prédio. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Com certeza, que era o patrimônio da cidade. 

 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

- Você usou a palavra patrimônio, o que é patrimônio pra você? 

É uma  não só de Mossoró, como de  coisa histórica, coisas antigas que fez parte da história de Mossoró,
qualquer cidade. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimôni
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é pat

o da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
rimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 

reserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, importante, que conta sua história, p
monumentos, tradições, locais). 

A Igrej
Museu
linda. 

a São Vicente, que tem a história de Lampião, o Museu, que antigamente era a cadeia velha, e agora é 
, O Cine Caiçara, O Cine Cid, que era cinema, o Mercado, era pra ter continuado, que era a coisa mais 
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Entrevista nº 30 Grupo: Sujeito-chave Local: Escritório da entrevistada, R. José Otávio 

PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo  Masculino � Feminino 

 
2. Faixa etária � 20-29 anos 

 3
 40-49 anos 
 5

-69 anos 
 70 0-39 anos 0-59 anos 
 60

anos ou mais 

3. Nível de  a  fundamenta
in
fu
c

édio incompleto 
é __ _______ escolaridade  

nalfabeto l  m
 mcompleto  

ndamental 
ompleto 

dio completo __
� superior  

___________

PARTE II: ENTREVISTA 
1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, 
lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos).  

Acho q stação das 
eatro, na Estação, as 

ontes,eu tenho muito vivo na minha cabeça as pontes, por eu ter sempre morado ali, por passar por lá. Aquela 
Praça 

ue atualmente o símbolo forte de Mossoró é aquele trecho da Estação das Artes. Claro que a E
Artes, essa nova roupagem e o uso que tão fazendo. Atualmente eu penso nisso, no T
p

ali da Igreja, da Catedral, acho muito forte também, tem o Teatro, né?,o Cid, e a Catedral, o Mercado. 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Pra um turista? Eu ia fazer mais ou menos esse circuito aí, ia pela Igreja São Vicente, mas por mais que não seja 
ó, quando tem alguém de fora de Mossor

p
a gente leva pra praia, embora não seja da gente, assim mas essa 

arte, 
como 

Areia Branca, salina, acaba tendo uma ligação muito forte com Mossoró. O litoral, tanto a Costa Branca 
Tibau também. 
3. Falando agora só daqui, do centro d
pontos que pra você tem mais signif

a cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite alguns 
icado. 

Assim,  fortes pra mim: a 
Praça l canto, eu sempre me 

 eu penso muito, penso em tudo que ta em volta das praças, são duas referências muito
da Catedral, a Praça da Loja do Papai é uma referência pra mim, para ir para ta

imagino partindo de lá, parando o carro lá, e indo para todo canto. 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

Lembro, a verticalização, o investimento nas praças, a cidade ta mais bonita, mais organizada, ainda é pouco , 
mas tem mais opções de lazer, isso de uns 5, 7 anos pra cá, mais do que isso, a perspectiva de mais opções. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
De um em especial, no centro, eu não lembro, tinha casas mais antigas, ali na frente do Colégio das Irmãs, tinha 

ais casa, mas com a falta de dinheiro muito comércios adaptaram, não derrubaram por falta de dinheiro. m
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Não, eu acho que devia haver uma política de preservação, eu acho muito utópico de ter tudo preservado, eu 
ão acho não, até porque a cidade se renova e tudo, mas devia ter um conjunto, uma política de preservação, 

digam te, das casas que estão com as 
nto, eu não sei nem direito como é uma política 

n
os assim, fazer a catalogação do que ta mais..., do que é mais importan

características mais preservadas e tal, e fazer tipo um tombame
de tombamento, aí tem algumas coisas ali na Praça da Redenção, tem muita coisa modificada, mas ali é um 
lugar que vão começar a mudar muito, mas que deviam tentar conservar. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Tem v
coisa 
assim,
bens m uela família. Tem gente que conserva móveis, que passa de geração em 

árias formas para se ver... eu acho assim, patrimônio é ... alguma coisa que você, eu não sei, alguma 
que exprima uma cultura, que marque uma época, eu acho que a palavra significado, é muito patrimônio, 
 quando você fala de patrimônio de família, às vezes não são nem os bens materiais somente, ou são 
ateriais que têm significado praq

geração, é uma coisa que se tornou uma coisa de significado para aquela pessoa. É algo que tem que ser 
preservado para ninguém esquecer, pra não enterrar, pra ficar lembrando a raiz, o começo. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade?  
Eu acho que tem a parte de edifícios mesmo, a parte construída. - O quê, por exemplo? 

 Igreja São Vicente, que foi a Resistência de Lampião. Acho assim, essa parte das manifestações populares 
aqui. Eu acho que elas são meio distorcidas, assim, que floreiam muito, acho que modificam, é muito 

interessante, mas... não sei nem explicar. Eu acho legal, queria que tivesse por muitos anos. 

A
d
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Entrevista n º 31 Grupo: Morador Local: Av. Alberto Maranhão, perto da Prefeitura 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

� Masculino    Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 a
 30-39 a

s 
ais 

nos 
nos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 ano
� 70 anos ou m

3. Nível de 
escolaridade 
 

 analfab
 

eto  f
 f mpleto 

 oundamental incomp
undamental co

leto  médio incompleto
to � médio comple

 superi r 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Catedral de Santa Luzia. 
 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

A cida  Tanto que eu nem sei dizer pra onde. Pro Pax, como pros outros cinemas, o Museu, a de cresceu.
Biblioteca, recém-inaugurada, a Igreja São Vicente, a Prefeitura. 
 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

Isso aí, esses cantos que eu falei. 
 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Não lembra em nada o que era há 45 anos atrás, mudou pra melhor, principalmente a rotina de vida das 
pessoas, cresceu muito. 
 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
O Pax, que ta muito deteriorado, as festas da ACDP e do Clube Ypiranga. 
 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Deveria ter sido mantido para que os jovens vissem como era antes, o que herdaram. 
 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
O que o antepassado lhe deu de presente, que às vezes, a pessoa nem merece... 
 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 

m nela; podem ser edificações, importante, que conta sua história, preserva a memória dos que mora
monumentos, tradições, locais). 

Patrimônio da cidade? Tem, acho e deve manter, a Igreja São Vicente, que foi um baluarte da Resistência, o 
prédio da Prefeitura, que eu já falei. 
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Entrevista n º 32 Grupo: Sujeito-chave Local: Coleção Mossoroense 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo � Masculino 
 

   Feminino 

2. Faixa etária 
 

 40-49 anos  60-69 anos 
ais  

 20-29 anos 
� 30-39 anos  50-59 anos  70 anos ou m

3. Nível de 
 

 fundamen   médio incomple
ação escolaridade

 

 analfabeto 
 

tal incompleto
 fundamental completo 

to  superior 
� médio completo  pós-gradu

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

A Catedral, acho que ela é símbolo mesmo da cidade, quando citam, pelo menos pra mim, ela é o mais forte. 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O Hote
Catedr a nova Biblioteca, que vai ser inaugurada. 

l Thermas, o Aspetro, local muito bonito, com as mesmas características do Thermas, a Igreja, a própria 
al, o Museu, 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

As praças, que elas são muito bonitas, mas são muito quentes, mas são locais muito bonitos, a cidade é muito 
quente 
de ter t

e eles tiraram muitas árvores, usa mármore, mas são praças bonitas, chamam a atenção, mas esse fato 
irado as árvores é um ponto negativo. 
4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 

A gente percebe claramente as mudanças, ela tem mudado bastante, principalmente quem mora nos bairros 
mais af édios, novas 

, já mostra que o espaço ta ficando apertado, o crescimento lateral não ta dando, a 
ente percebe um crescimento enorme na cidade. 

astados percebe o crescimento da cidade. No centro, o aspecto físico mesmo, com novos pr
construções, muitos edifícios, a gente ta percebendo uma verticalização muito grande, a cidade ta crescendo 
muito, num novo sentido
g

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
O Caiçara, foi um cinema, foi um teatro, agora derrubaram, tão construindo um prédio que vai abrigar um 
hopping, onde era o Realce, um clube de dança, foi demolido e construído um edifício residencial. Tinha um 

prédio era um 
s

que era muito bonito, ficava ali na rua Dix-Sept Rosado, e foi destruído também um casarão, ali 
casarão muito antigo, também foi demolido. 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Eu crei cidade está se apagando toda, 

oucos que tem com os dias 
ontados, tem alguns pontos ali, que você vê que tem a estrutura ainda preservada, aquela estrutura antiga, 

bonita,

o que deveriam ser restaurados e não demolidos. A parte histórica da 
nesse aspecto, o que tem de prédio antigo sendo demolido e mesmo assim, os p
c

 mas embaixo já foi demolido tudo. 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Acho q
ao Bou de 130 anos, isso era, porque foi embora, próxima ao Diocesano, é o 

ue é todo o acervo, desde as praças até o aspecto urbano, é patrimônio também, o pau-brasil, em frente 
levard, a timbaubeira, tem mais 

patrimônio da cidade que está indo embora. Isso deixa nossas praças, nossas árvores... 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Essa coisa toda é a história da cidade, né?, então é pra procurar se ver, que respeite o que é histórico e manter, 
uidado, zelar para que outras gerações, com eu falei, os prédios, os casarões, as casas, deveria ser preservado 
o invés de ser substituído. 

c
a
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Entrevista n º 33 Grupo: Sujeito-chave Local: Secretaria de Obras e Urbanismo 
 
PARTE I: DADO VISTADO S DO ENTRE
1. Sexo    Feminino 
 

� Masculino 

2. Faixa etária 
 ano 

� 20-29 ano
 30-39 anos 

s  40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 s ou mais 

3. Nível de 
e
 
scolaridade 

nalfabeto 
 

 
 fundamental completo  médio completo  pós-graduação 

 a  fundamental incompleto  médio incompleto � superior 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

As pontes, o rio, só. 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O rio, o Palácio da Resistência, a Estação das Artes, a ponte férrea, as praças de modo geral. 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

As pontes, porque com o crescimento da cidade se deu daí, eu vejo muito a ligação com o rio, pra mim, a foto 
característica, a foto que você vê aquela ponte, a ligação com as ruas, você sabe que é Mossoró, nesse aspecto, 
porque os prédios, a maioria que você pegue, não sabe que é Mossoró, agora a ponte é característica de 
Mossoró. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
A infra-estrutura, as praças, lazer que não tinha e boa parte dos prédios históricos foram derrubados. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
O prédio da SAMEC, o Grande Hotel, ali ao redor da Praça do Codó, várias casas na rua Idalino de Oliveira, isso 
de pouco tempo pra cá. 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Boa parte deveriam ser tombados, o Grande Hotel, por exemplo, era para ter sido tombado, os mais 
significativos. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Patrimônio arquitetônico? 
- Pode 

 são. É patrimônio, é qualquer coisa que você caracteriza um povo e 
pertenç

ser, é aquilo a que você associa ou define como sendo patrimônio. 
Você pode ter cultural, que aqui é fortíssimo. Os eventos são parte do patrimônio histórico-cultural. Arquitetônico, 
a gente tem pouca coisa preservada, quase nada. Mossoró precisaria fazer alguma coisa em cima disso, a última 
vez foi com Dix-Huit, mas não tem documentação de nada disso, como foi feito. Tem o Museu, umas casas na 
Praça da Redenção, que eu não sei quais

a à população e não pertença a pessoas individuais. 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Mossor
do Pia
Mossor não conhece, conhece o evento e nem isso, lembra de Lampião, não 

ó não preserva nada da biodiversidade, paisagístico, não existe, carnaúba, que é uma planta que só dá 
uí ao Rio Grande do Norte, não existe, tem os eventos culturais, mas não tem artesanato típico de 
ó, os fatos históricos, a população 

lembra do 1º voto feminino. 
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Entrevista nº 34 Grupo: Sujeito-chave Local: Biblioteca Municipal Ney Pontes 
 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1.Sexo Masculin  Feminino� o  

 
2. Faixa etária  20-29 ano

 30-39 anos 
 an

 50-59 anos 
 60
 70

s � 40-49 os -69 anos 
 anos ou mais 

3. Nível de escolaridade  analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
                    incompleto   

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo da 
seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em Olinda, cidade, o que 

lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 
Eu ach em que mais me deixa próximo de Mossoró, que me identifica, chama atenção, até por uma 

 foi vivida lá e 

então, 
pouco stência de uma tríade libertária,mas no fundo ela não 

o que a imag
questão telúrica, de proximidade afetiva, é a Capela de São Vicente. A minha primeira infância
mesmo que eu não tivesse consciência da importância histórica, se não do ponto da arquitetura, mais histórica, 

a gente, à medida que o tempo passou, foi descobrindo, mas é uma marca muito forte, que a propósito é 
utilizada pela cidade. A cidade fala com muita insi

exercita isso, é uma fantasia, um embuste. 

 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

O hábi te pela Capela de São 
mportante. 

Tem a 

to da indústria do turismo é esconder favela, é claro, mas eu começaria justamen
Vicente, o Museu, se fosse melhor cuidado, mas de qualquer modo do ponto de vista arquitetônico é i

ponte férrea, ali no Alto da Conceição, que é outro ponto bem interessante, acho que a princípio é isso, 
dentro dessa ótica que você quer abordar, seriam pontos iniciais. 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite
pontos que pra você tem mais significado. 

 alguns 

Bem, eu acho que o centro da cidade de Mossoró não teve um cuidado na sua formação, de modo a, digamos 
assim, ter muito que mostrar. Eu acho que a cidade não foi esquadrinhada devidamente, ela não foi ocupada 
com um  brasileiras, então o centro da 

de aglomerado de ruelas, travessas, ruas sem uma simetria, então você jamais pode 
, como Belo Horizonte e etc. Mesmo 

m primária, então você vê que há um desrespeito 
instituci
foi feito
Dix-Huit, no primeiro g
apress
se não uncionam de forma razoável, sensata, é na pressão. E o Estatuto da 

a, chama de participação direta, né?, democracia direta, mas isso é fantasia, vai-se 
o bairro e praticamente se conduz o cidadão: “olha, o mais importante é uma capela, uma praça...”, é 
irecionado e nem é culpa do povo, infelizmente isso foi pulverizado no país, é uma “incultura’. 

a visão urbanística moderna, como talvez grande maioria das cidades
cidade no fundo éuma gran
comparar Mossoró a uma cidade com um padrão urbanístico mais definido
que a topografia, em tese, comprometesse isso, eu acho que Mossoró não tem muito isso. E o que é pior é que 
ao longo da história, quando nós tivemos a oportunidade de reorganizá-la e espraiar a cidade sob essa ótica, 
também não fizemos, porque você tem, por exemplo, um Plano Diretor que vem do início dos anos 70, que 
nunca foi levado a sério. A Prefeitura é a primeira a desrespeitar, aí você tem um Código de Postura de 1960 e 
tanto, ainda é da época que cavalo, não sei quê, coisa be

onalizado. A questão da urbanização de Mossoró, o Plano Diretor de 70 e tanto, que a propósito quando 
 foi considerado muito bom, excelente mesmo, eu acho que foi uma empresa de Fortaleza, no governo de 

overno, não lembro o nom. Aí você tem agora o advento do Estatuto da Cidade e 
adamente o Município está tentando fazer, nos últimos meses, em função de uma pressão compulsória, 
 fizer é punido. As coisas não f

Cidade, você começa a enxergar que ela é muito interessante, é importante, mas o Município também não dá 
importância, faz às pressas com história de democracia participativa, não existe isso, democracia participativa, 
apesar de na Constituição Brasileira existirem dispositivos já apontando para esse caminho, que é da 
modernização da democraci
a
d
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4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou bastante, v

no centro e n
ocê obs apela rte central, 
os últimos e espr bairros, que 

eguem uma tendência mais do que natural mundo afora, as cidades vão crescendo, vão criando, naturalmente, 
ólos comerciais. Então a grande diferença que você vê, Mossoró nesse 
 de São Vicente, no centro da ústrias de beneficiamento de 

algodão e oficinas, que era m a isso tudo tá se desmancha do, ta virando aquele centro da grande 
no fim de se ndar nu que n  perturbar. 

 

erva que no entorno da C
20 anos você viu ela s

de São Vicente, a cidade vivia, ali é uma pa
aiar e criar pólos desenvolvimentistas nos vivia 

s
às vezes provocado pelo Poder Público, p

 Antes você via peaspecto. rto da Capela
uito forte, agor

 cidade, ind
n

metrópole, que mana pode a inguém vai lhe

5. Você lembra de al ais t e m olido? gum prédio m  antigo, que achava impor ante e que não exist ais, foi dem

Tinha o Castelinho, acho que era na Meira e Sá, o nome dessa rua, e eu soube que foi dem
roprietário descobriu que poderia ser tombado, aí ele tombou efetivamente. O Grande Hotel, que era um prédio 

ssima, a história dele é muito interessante, mas o Grande Hotel deve ter sido durante 
assim 
pesso

 dessa cidade é “desomenagear” as pessoas. O Hospital Tancredo 
eves, aí “desomenagearam” Tancredo Neves para botar o nome de Dr. Tarcísio, ambos merecedores de 

homen
cidade v dida, vai ter que durar mais 30 anos, então vamos homenagear quem tem que homenagear 

 ali, arrancaram tava num ferro-velho, ia para 
ma fundição em Fortaleza, aí começou uma mobilização da família, a Prefeitura disse que não tava sabendo 

disso, 
volta, l ra apareceu às pressas, catalogando como patrimônio público 

olido, assim que o 
p
de arquitetura interessantí

uns 40 anos uma espécie de Copacabana Palace de Mossoró, ponto de passagem da boemia chique, do 
al, dos viajantes, não é?, empresários, artistas, políticos, e aquilo também foi feito da forma mais 

criminosa, aí você vê o que nasceu lá, aquilo é um cortiço no centro da cidade, cada um, quem comprou, 
comprou como um todo e vendeu em pedaços. Aí você vê que é uma das coisas mais horrorosas que hoje tem 
no centro da cidade, que não há nada que possa embelezar aquele espaço. Você pode chamar um gênio da 
arquitetura, ele faz, mas é o feio em meio ao feio, não adianta, não tem salvação, porque destruíram, você tem o 
Grande Hotel, que era interessantíssimo, foi feito isso, a Capela de São Vicente não sei como não destruíram 
ainda, mas na verdade do ponto de vista histórico, Mossoró tem muito pouco respeito por sua história, você 
observe que uma das coisas mais violentas
N

agem, parece uma idéia que dali não passa, então tem que aproveitar para homenagear logo. Não, essa 
ai ser implo

agora, só que homenageia “desomenageando”. Praça da Redenção é praça histórica, agora é Praça Doria Jorge 
Freire. Se Dorian fosse vivo, certamente não aceitaria isso. Tem um nome, hoje empresário, naquela época um 
grande comerciante, Manoel Duarte, foi um dos principais resistentes de 1927, arrancaram o busto dele e 
botaram no ferro-velho, num largo da Rio Branco, tinha um busto
u

sei que às pressas descobriram que tava num ferro-velho, aí a própria empresa construtora comprou de 
impou, ajeitou, aí um funcionário da Prefeitu

e nem catalogado estava, mas não é o primeiro caso. Na chamada Praça dos Hospitais havia um busto de um 
bispo que também tinham arrancado e jogaram fora, aí a Igreja descobriu e foram pegar de volta. Na Praça 
Rodolfo Fernandes, também dizem que um busto foi jogado no rio, esse ninguém encontrou. Então a história se 
repete de forma criminosa, é uma questão de “incultura”, então não há salvação. Diante da “incultura”, só há um 
remédio: cultura. Nós não temos cultura, nós temos uma política de eventos, “Cidade não sei quê”, não há uma 
política cultural, porque você parte do pressuposto da preservação, preservação da história, preservação 
daqueles insumos basilares da cultura, não é aquela preservação quixotesca, você tem uma dança de roda, 
trazer as pessoas pobres e humildes para serem humilhadas no meio de bacanas, não é isso, você vê que até a 
indústria mundial, quando entra nesse campo para se falar em música clássica, em danças, Bolshoi, etc, aquilo é 
cultura, milenar, só que estilizada. O que o Bolshoi espalha pelo mundo é a essência da cultura russa, mas ela 
pega o substrato, ela não leva a pobreza para o palco, e aqui muitas vezes você faz isso. 

 
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Claro, porque existe o seguinte, nós estamos empobrecendo velozmente no sentido inverso ao que se chama de 
progresso, de desenvolvimento, porque progresso e desenvolvimento, não é a mesma coisa... a história do novo, 
progredir e desenvolver, no fundo há uma distorção quanto a isso. Nós precisamos de uma política cultural que 
transcenda o campo da administração pública, que seja um objetivo comum da sociedade e não de um governo, 
porque nós, com raríssimas exceções, ainda estamos num tipo de mundo primitivo em termos de política em que 
se lança um programa “Biblioteca não sei o quê”, se no governo seguinte for adversário, desmancha a biblioteca 
e bota às vezes outro nome, não há uma continuidade, e isso é muito grave e quem termina sendo penalizada: a 
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socied que é história, o que é 

fino, em outro canto, consegue. 
 uma lei que tá muito baseada em quem está com a caneta, aí é minha lei. 

 

ade. Mossoró precisa fazer um catálogo, um inventário da sua estrutura física, o 
cultura, criar uma política de preservação, que independa da mina posição ou não no poder, criar um colegiado, 
um conselho, que esteja acima dos partidos, dos poderes, assentado em pessoas da sua própria sociedade, que 
sejam vigilantes permanentes, uma espécie de “geruzia”, como os espartanos diziam, velhos ou novos , sei lá, 
mas gente voltada à sociedade, porque preservar um interesse desses, não aquele político, não aquele grupo, 
porque você tem, por exemplo, o Plano Diretor de 70 e tanto que mostrava a necessidade de afastar as 
indústrias da área urbana, até hoje você tem indústria de refino de sal no centro da cidade, quarteirão inteiro, 
com a maior naturalidade. Se você quiser abrir hoje, de novo, outra fábrica de re
É

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Eu acho que patrimônio, quando a gente começa a tentar defini-lo no aspecto semântico, aí fica fácil, você vai 
num dicionário e o encontra, mas eu acho que patrimônio nessa sociedade ainda em formação como a nossa 
precisa ser identificado como um bem comum, mesmo que eu, por desconhecimento da causa, não o perceba, 
por não estar preparado inclusive para perceber se as minhas percepções não estiverem aguçadas para tanto. 
Por exemplo, na periferia de Mossoró a essa altura pode ser que eu esteja morando dentro de um barraco que 
seja patrimônio histórico e eu o identifique apenas como minha morada, e a propósito, uma morada muito 
precária. É isso que a gente precisa, passar a interpretar o patrimônio que mesmo quando eu não tenha alcance, 
não tenha essa idéia, isso bem definido do ponto de vista etimológico e semântico, mas eu comece a preparar 
essa sociedade, as gerações que estão vindo para perceberem isso e participarem do processo de preservação, 
nós não temos isso. Essa questão do Grande Hotel, é terrível, o material fotográfico de Manuelito é uma coisa 
que em qualquer parte do mundo estaria preservada numa redoma, você encontra pedaços de fotos. Eu que fui 
agora a Martins encontrei algumas fotos de Manuelito em Martins, mas é impressionante a qualidade das fotos 
que você vê hoje, diz que fotografia não é arte, mas eu acho que é, não é aquela coisa simples de você apertar o 
botão, ainda mais hoje com essas máquinas que definem luz e tudo, mas o fotógrafo mesmo na essência, 
participa de todo o processo, desde a escolha do tema, até a parte laboratorial, de iluminação, não sei quê, é 
arte, então. Aí você chega em Martins, um museu se desmanchando, pelas interessantíssimas, mas sem 
nenhum critério para ser catalogado, a poeira cobriu, num acondicionamento..., por exemplo, aqui, será que isso 
aqui é o condicionamento adequado para preservar isso aqui, num ar condicionado e tudo? Talvez não. Então 
são essas coisas, então a gente precisa... Um dia desses um amigo me mandou um material belíssimo do 
Louvre, aí dissertam do Louvre, alguns pontos do Louvre, como é interessante, é a cultura universal, o mundo 
inteiro ali presente, mas aquilo já feito com outro critério, aqui não, é: vamos fazer um prédio e colocar alguma 
coisa dentro, ou não, complicado, muito complicado. 

 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais).  

Do ponto de vista da arquitetura? 
- Da arquitetura, da cultura, da tradição. 
Eu acho que Mossoró tem muito de cultura, até porque Mossoró tem um perfil interessante do ponto de vista 
antropológico, da forma como ela foi formada. Então você tem, por exemplo, o Sítio do Carmo, que praticamente 
passa despercebido, você já deve ter ouvido falar. Fala-se, na verdade, que Mossoró nasceu lá e não aqui onde 
hoje é a Catedral e a propósito, Câmara Cascudo, mergulhou nessa direção, estudando is
propriedade, lá existe os primórdios da cidade, um resto de capela, isso não ta catalog

so aí, e fala com muita 
ado, é absolutamente 

norado, esse final de semana houve uma festa popular no Carmo, não tinha nenhuma autoridade lá, nada que 
justific  fez um 

de quem ta no poder, e a gente fica destruindo prédios históricos, tem, por exemplo, um dos últimos prédios 

ig
asse... Você chega nos Estados Unidos, tem aquela rota 66, virou atração turística porque Fonda

filme em 60 e tanto, virou um ícone da época, aí os americanos ganham dinheiro para o cara atravessar o 
deserto, não tem nada. Aí nós temos Sítio do Carmo, nós temos a Capela de São Vicente, nós temos um Museu 
Municipal, um material que eu observo como leigo, no mínimo, razoável, mas que poderia ser muito mais 
enriquecido, nós temos uma história de resistência real, que é a do cangaço, praticamente tocado por pessoas 
autodidatas, sem uma visão científica, mas interessadas no assunto. Por exemplo, uma entidade como a ISBEC, 
talvez tenha feito mais do que todos os governos municipais. Agora, alguém tem que começar, porque senão a 
gente vai continuar andando pra trás, então, falar em patrimônio público, essa parte que você estuda, de aspecto 
urbanístico, desenvolvimento urbanístico, quando a gente desmonta busto de herói de verdade, troca nome de 
prédio, de rua pela do bacana que morreu recentemente, muitas vezes valor algum tem, mas é parente, próximo 
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históricos de Mossoró, ao lado da Riachuelo, de propriedade de duas senhoras, diretoras de um colégio, a 
Riachuelo ta tentando comprar aquilo ali, eu ouvi falar, não sei se é verdade, já oferecerem 1,5 milhão porque 
elas chegaram num estágio que viver ali dentro seja a grande riqueza, porque , vejamos, 1,5 milhão não vai dar a 
elas a felicidade, a felicidade é estar ali, num edifício que foi dos pais. O prédio ao lado, onde é a Riachuelo, era 
um prédio histórico, desmontaram, então você precisa conhecer o que restou da coleção de fotos de Manuelito, 
porque há uma coisa impressionante, que você vai encontrar prédios fantásticos, coisa belíssima. O Diocesano, 
por exemplo, que era aqui no centro da cidade, destruíram. A família de Manuelito doou ao patrimônio público, 
imaginando que com isso ia ser preservado, aí foi pior. Muitas vezes o sujeito achava bonito, botava no bolso e 
levava. Teve uma Presidente da Fundação de Cultura em Mossoró, que mandou queimar o arquivo de “O 
Mossoroense”, que só tinha papel velho. Você ia apagar a história, uma pessoa que tava sendo paga para zelar 
a cultura e alguns exemplares ainda foram torrados. É muito difícil, porque 

o as coisas ser muito focada para a política eleitoral. Não, a política cultur
lamentavelmente, a gente continua 

al de Mossoró, não, não há 
olítica cultural, há política de eventos, ela é claramente grandiloqüente, espalhafatosa, pra dar resultados 

político e, da Liberdade, que, não tenho 

 pior, ta chegando naquele estágio de simplesmente as 
essoas ignorarem. 

 

vend
p

-eleitoral, produz-se uma ópera ou duas óperas em torno da São Vicent
dúvida, pode ser apresentado em qualquer parte do mundo, mas o objetivo não era esse, nunca foi, tanto que 
todas as vezes que fazem pesquisa de opinião pública para avaliar a administração, não é por acaso que a idéia 
de pão e circo prevalece. Toda vez que fazem pesquisa depois dessas festas, não é por acaso, por essa ótica, 
está perfeito, mas para preservação de história, de cultura, de patrimônio cultural dessa cidade e cultural vai da 
culinária à parte física, nós estamos muito distantes. Aqui nós estamos mais para trabalhos individuais, e aqui 
nesse ponto nós temos que elogiar uma pessoa que morreu, essa cidade vai sentir falta, mesmo que em alguns 
momentos ele possa ter distorcido, é professor Vingt-Um, então é uma falta profunda, porque era um camarada 
que tirava do bolso para publicar um livro. Você podia dizer, não, ele publicou 4000 livros, desses 4000 livros, 
3600 não valem nada. Em tese, mas se ele conseguiu bancar 1 livro que tenha algum valor, já cumpriu a missão 
dele. Não há nenhuma cidade neste país com tamanha abundância editorial, e eu conversando uma vez, não sei 
se foi com Cláudio Arcanjo, ele disse: “rapaz, eu sou do interior do Ceará, é impossível a gente andar num raio 
de 300km e encontrar algo sequer razoável com relação à produção literária, jornal, revista...” E em Mossoró é 
tudo assim, quase que do nada. São iniciativas individuais que, de uma hora para outra, pega mais um para 
ajudar, a Prefeitura às vezes apóia porque acha legal, interessante, mas não é aquela coisa que você diz: “não, 
isso aqui tem um plano, uma coisa, que, independe, que está planejado e organizado”, não existe porque dá uma 
biblioteca importante como essa, joga o busto de um herói de verdade no ferro-velho. Em frente à Praça da 
Redenção e, a propósito, Redenção, exaltação a um dos símbolos da cidade, a liberdade, ela tira para 
homenagear, para ser simpática. Mas olhe, é uma coisa tão espalhada, na CDL, um dia desses tiraram o nome 
do patrono de um auditório para botar o de outro. Todos dois legítimos representantes empreendedores, 
merecedores de homenagem, mas é aquela história, não tinha como homenagear em outra coisa? Não é 
possível? E outra confusão que você observa a falta de critério disseminada, uma praga, porque se você faz 
parte de uma família que não é numerosa nem influente, não, “eu vou homenagear seu avô”, não, é melhor você 
dizer: “não, não homenageie não. Daqui a pouco vocês vão tirar de alguém ou daqui 15, 20 anos, se eu não 
morar mais na cidade, tira”, você não tem uma segurança, é um processo de “desomenagem”. Aí você tem nome 
de quem fez parte da política nome de rua, de colégio, de clínica, não sei de quê, e outro que se não for 
lembrado por alguém da imprensa, quase pressionando, não acontece, por que é que tem que ser feito dessa 
forma? Não é necessário que seja. É porque nós continuamos atrasados, nós não temos uma política cultural, 
nós não temos uma sociedade vigilante, e o que é
p
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Entrevista n º 35 Grupo: Morador Local: R. Amaro Cavalcante, atrás da Faculd. de 
Enfermagem 

 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

 Masculino   � Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 anos 
 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
� 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 
 

 analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
� médio completo 

 superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

A Festa de São João. 
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Tem tanto pra se visitar em Mossoró, muito pra ver, ponto turístico, as praias de Tibau que é mais?, tem tanta 
coisa pra se ver em Mossoró, Caiçara, aquele bar na beira do rio, é agradável, cheiro de maresia, quê mais? 
Favela, mas não é, é comunidade, a barragem, a do centro e a do Sítio do Carmo. 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

As Artes, o Museu Eliseu Ventania, eu andei muito por ali, ali ficou tão grande, tão amplo, acho um espetáculo. 
Uma casa de Raimundo Juvino, uma casa verde, onde se hospedou muita gente, Getúlio Vargas, Ademar de 
Barros, Café Filho. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Ah, mudou muito, primeiro que tudo, eu ia na boate, perto do Teatro, Boate Snobs, saía à pé, era uma 
tranqüilidade, vinha por trás do Grande Hotel, não tinha ninguém, hoje  a diferença é a violência. 9 horas, não 
tem mais ninguém na rua. Mas a cidade evoluiu, cresceu... 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
- Teve alguns prédios mais antigos em Mossoró que foram demolidos, a senhora lembra de algum? 
“Vixe Maria”, foi. Tenho tanta pena do Diocesano, a casa onde ali é hoje a Câmara, era lindo ali, parecia que a 
arede era revestida de espelho, brilhava. Mossoró tinha muitos prédios bonitos. p

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Acho, acho também muito importante o altar da Catedral , hoje tem aquele, mas tinha outro lindo. 
 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Não, é uma coisa... uma coisa que deixa, que a cidade, essas coisas, lamenta... ó que a cidade possui, o 
atrimônio da cidade, devia ser conservado. p

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A Cadeia Pública,a Biblioteca, a festa do Clube Ypiranga, ali tinha festa de carnaval, a ECC, a festa de 
ndo Sacristão, a trezena de Santo Antônio, ia do dia 1º até dia 13 de junho, era uma festa grande, é um 
da cidade que deve ser lembrado. E tem também as pessoas, tem Benício Gago, que vendia água, ele 

um burro que comia as gramas da praça, aí o padre se danou, mandou prender o burro, eu acho que isso 
embrado. 

Raimu
evento 
tinha 
era pra ser l
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Entrevista n º 36 Grupo: Sujeito-chave rônimo Rosado, próximo ao Museu Local: Rua Je
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

� Masculino    Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 anos 
 30-39 anos 

� 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
scolaridade e

 

 
 
analfabeto  fundamental incomplet

 fundamental completo 
o  médio incompleto 

� médio completo 
 superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Mossoró? Acho que esses casarões antigos, que conta a história da cidade, o Teatro Municipal, a Biblioteca 
Municip
 

al. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Mossoró é uma cidade, tem certas coisas aqui, não é?, que são pontos turísticos, mas eu não considero, como a 
Cidade
você m as, são poucas, a igreja, é o que tem. Aí quando vem 

u, é ali pra costa Branca, que é mais bonita, tem salina... 
 

 Junina, eu não considero. A pessoa que vem pra Mossoró, aqui, na verdade, tem poucas coisas, pra 
ostrar na cidade, tem algumas casas dessas antig

em Mossoró, você leva pras praias, que não é nem em Mossoró. 
- Pra Tibau? 
Não é nem pra Tiba

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

A Catedral, aquela praça e a Praça da União Caixeral, também, parece que a Praça da União Caixeral 
conservou mais a cara do centro e também porque minha infância foi ali. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou, o crescimento da cidade como um todo, as praças, a arquitetura da cidade, remodelaram as praças. 
 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Tem o Castelinho, outra casa em frente a Cobal, deixaram só o terreno, o Grande Hotel.  
 

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Tombados. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Patrimô
- Pode 
Nas m
populaç vida das pessoas. 

nio da cidade? 
ser. 
inhas palavras, patrimônio é uma coisa que não pertence ao Poder Público, pertence ao povo, à 
ão, à cidade, que já faz parte da 
8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Igrejas, mas tão aí, o Mercado, aqui, o Mercado Central. Um que foi derrubado foi o Grande Hotel, deveria ser 
reservada a Igreja lá do Bom Jesus, perto da Petrobrás, já quiseram até derrubar aquela igreja, o Museu. p
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Entrevista n º 37 Grupo: Sujeito-chave Local: Fundação Municipal de Cultura 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo � Masculino 
 

  � Feminino 

2. Faixa etária 
 

 40-49 anos  60-69 anos 
ais  

 20-29 anos 
� 30-39 anos  50-59 anos  70 anos ou m

3. Nível de 
 

 fundamen  médio incomple
duação escolaridade

 

 analfabeto 
 

tal incompleto 
 fundamental completo 

to  superior 
 médio completo � pós-gra

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Símbol  da o da cidade? A ponte férrea, é um dos pontos mias, na minha cabeça é ali que começou a história
cidade, realmente, em termos de luta. 
 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Eu leva reja São Vicente, levaria à Catedral de Santa Luzia, levaria, deixe eu ver mais, levaria à ponte ria para a Ig
pra começar a história, deixe eu ver outro local que eu levaria, ah, eu levaria ao Teatro, Teatro Municipal, porque 
com isso eu faria um mapeamento de sua história, em termos de sua história cultural, por onde começou... sim, 
levaria também a nova Biblioteca, à Biblioteca Municipal, sim, à Praça da Independência, outro ponto também. 
  

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

Acho que isso aí já tem, porque se eu fosse levar alguém, eu ia enfocar mais essa parte do avanço cultural da 
cidade, a questão do centro, do comércio, isso aí, já vai ser conseqüência desse passeio. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou, mudou sim. A gente ta fazendo um trabalho de exposição, como fotos antigas, pra mostrar como era 
Mossoró. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
A questão do Grande Hotel, eu acho que o Pax é um marco na história de Mossoró, e uma coisa que eu me 
ncantei, com a casa, de quem? Era um castelinho, eu não lembro de quem.  e

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Poderiam ter sido preservados e eu acho até assim, que muita coisa já foi destruída, eu acho que deveria 

almente fazer um trabalho, uma tomada de consciência com esses que ainda existem, é a história da cidade, 
são tão
re

 bonitos... 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Patrimô ia encontrar um termo... porque 
 cidade recebe, acolhe e começa a fazer parte de sua história, então é um patrimônio, é 

dade. A gente trabalha com eventos, então quando a cidade incorpora o evento, e começa a viver 

nio,eu acredito que é, deixa que fazer um negócio bem sucinto, eu quer
eu acho que tudo que a
um bem da ci
aquilo ali, começa a fazer parte da sua história, então patrimônio de uma cidade, são as pessoas que moram na 
cidade. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

A Biblioteca Municipal é um patrimônio, o Teatro é um patrimônio, a Estação das Artes é um patrimônio, vários 
outros pontos... 

 



 200

Entrevista n º 38 Grupo: Sujeito-chave Local: Fundação Municipal de Cultura 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

� Masculino   � Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 anos 
 30-39 anos 

 40-49 anos 
 50-59 anos 

� 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
scolaridade e

 

 analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

É o desenvolvimento, eu sou até suspeita pra falar, mas é o desenvolvimento cultural, ultimamente, que está 
acontecendo em Mossoró. Mossoró hoje se projeta a nível nacional pelas atividades que desenvolve, o espírito 
mpreendedor, também, do Poder Municipal nesse sentido, você sabe, hoje é muito difícil investir em cultura, e a 

prefeita
servind o para o Estado todo, como a nível nacional também, Mossoró é conhecida por estas festas. 

e
 anterior acreditou e a atual continua e Mossoró está se projetando muito através disso aí, tanto a nível 
o de exempl
2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Eu levaria pra conhecer os pontos turísticos, para conhecer os edifícios culturais que Mossoró tem, Mossorór é 
uma cidade que tem 7 teatros... 

3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

O Teat tedral de Santa Luzia, tem uma parte histórica muito ro Dix-Huit Rosado e a Estação das Artes, a Ca
significativa a Igreja São Vicente, , que tem todo aquele aspecto histórico da resistência de Lampião. 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou lacional muito grande, 

o do urbanismo foi a recuperação de prédios históricos, das praças, é o fluxo comercial com a 
instalaç

, tanto no aspecto do desenvolvimento urbano, Mossoró teve um crescimento popu
através dos conjuntos habitacionais na periferia da cidade. O aspecto subjetivo do centro da cidade, em relação 
ao aspect

ão de grandes lojas, tem a Rabello, a Insinuante e outras. 
5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 

O Palácio Episcopal, onde é o Banco do Brasil hoje, o antigo Grande Hotel, são divisões históricas. A União 
Caixera u 

os últimos 10 anos. 

l, é outra coisa histórica também, que hoje nós temos a Biblioteca mais moderna do Brasil,e conservo
todo o seu aspecto, toda a arquitetura antiga, é outro ponto também que eu levaria pra mostrar, a Biblioteca 
Municipal, é uma das mais modernas do Brasil, é o que eu lhe disse, esse avanço cultural de Mossoró foi um 
avanço fantástico n

6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 
Esses prédios deveriam ter sido preservados, jamais poderiam ter tido... como eu acho que a conservação 
desses que ainda existem devem ser uma questão de honra. 

7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 
Eu conceituo patrimônio em 2 aspectos, o material e o imaterial. O material, que é essa parte de fachadas, de 
prédios, de coisas sólidas, palpáveis e o imaterial que é história, ensino, não é isso? É a riqueza da beleza, do 
visual, do significado desses patrimônios, dos sentidos. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade?  
Eu con
essa riq ses registros. 

 imaterial, consideraria. 

sidero como patrimônio todos esses prédios e as fachadas e como imaterial essa parte histórica, toda 
ueza cultural que existe, todos es

- Consideraria esses eventos como patrimônio? 
Como patrimônio
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Entrevista n º 39  Grupo: Morador Local: R. Machado de Assis, próximo ao Museu 
 
PARTE I: DADOS DO ENTREVISTADO 
1. Sexo 
 

 Masculino � Feminino 

2. Faixa etária 
 

� 20-29 anos
 30-39 anos 

  40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 
 

 analfabeto 
 

 fundamental incompleto 
 fundamental completo 

 médio incompleto 
 médio completo 

� superior 
 pós-graduação 

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Eu acho que a Catedral, a praça ali, a coisa que mais vêm a minha cabeça, o Museu também, mas o Museu teve 
reforma, mudou. Mas são esses dois lugares, assim, que eu penso, desde que eu..., é isso, não mudou muito, 
porque eu acho que a cidade de Mossoró mudou muito, de antes pra hoje. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Eu leva
Catedr  Eu quando era pequena, ia muito, porque tinha aquela biblioteca lá, eu adorava, faz anos, 

rte turística? 
- É o qu
O Ther

ria na Igreja de Lampião, né?, com certeza, acho fantástica essa parte da história de Mossoró. Levaria à 
al, o Museu.

anos mais de 10 anos que eu não vou, eu não sei mais nem os horários do Museu, mas eu acho interessante, 
são coisas da cidade, né? Ou pa

e você acha que tem que conhecer na cidade. 
mas (risos). 

 
3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

Acho que se destaca mais o comércio do que os prédios, a exceção é quando tem assim, os eventos, né? No 
caso do São João, que tem o Mossoró Cidade Junina, que tem a peça na Igreja São Vicente, eu não acho que 
tem o menor destaque, nem para a Igreja, nem para a Catedral, pra essa parte cultural, muito menos para o 
Museu, eu que moro ali do lado, não vou mais, não tinha um atrativo, nada, nada. 
 

4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Graças a Deus, aquela entrada de Mossoró, que vem de Natal, graças a Deus mudou, tava horrível, agora você 
chega em Mossoró, acha que chegou numa cidade, antes você achava que tava naquelas cidades do meio da 
estrada, agora sabe que ta entrando numa cidade, graças a Deus mudou, ta lindo. A cidade, as ruas, ruas mais 
sinalizadas, mais estruturadas, asfaltadas, fizeram aquela pista no Alto da conceição, acho que isso. No centro 
acho q ão tem 

 

ue não teve muita mudança, eles têm uma bagunça organizada, muitas lojas, muitas coisas, n
estrutura, nada que se diga: “foi uma mudança que realmente melhorou”, nada que diga: “fizeram isso, melhorou 
o centro”, o centro continua o mesmo caos, a mesma coisa. 

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
Não lembro agora, mas eu acho que tem, tem a Estação das Artes, mas é usado não para o propósito cultural, é 
usado pras festas, é usado pra outras coisas, não usado para o propósito que poderia também ser usado, para 
as dua oisas? Eu sei que é usado para o 

ação de trem, mas... 

s coisas, como é um espaço grande, porque não usar como as duas c
Auto da Liberdade, mas mesmo assim, o que é a Estação das Artes?  O que representa? Assim, eu não sei, 
porque o nome é Estação das Artes, eu sei que era uma est
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6. O que você acha  com e   que deve ser feito les? Você acha que eles deveriam ser preservados?
Sim, claro. 
 
7. O que or patrimônio? Fale com suas pró s.  você entende p prias palavra

São coisas mat que você tem, o m, ou as coisas qu e você vai 
gado xar par

eriais, os bens u a cidade te e lhe pertencem, qu
deixar de le
 

, o que você vai dei a os seus filhos. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entre eguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 

nta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 

vistado não cons

importante, que co
monumentos, tradições, locais). 

Prédios
balas e  da 

votar, a primeira cidade a libertar os 
escravo
Latina , nada disso é valorizado dentro da história da cidade mesmo. Mossoró tem muita história e 

 Mossoró, entende? A gente sabe o nome de Tiradentes, sabe o 
m Mossoró não tem isso e faz parte da história, parte do 

 antigos, com certeza, a Catedral, a Igreja São Vicente, eu lembro quando eu era criança existiam as 
 eu achava o máximo, mostrar a alguém que venha, e eu não sei se isso foi preservado, o Palácio

Resistência, o Museu, muita coisa da história de Mossoró, muitas mulheres, da força das mulheres, eu sei 
porque, eu nem sei, o Museu devia haver uma revitalização do Museu, a história de Mossoró é muito mais bonita 
que a história de natal, muito mais coisa grandiosa, a primeira mulher a 

s, , tanta coisa, que não é valorizado, até a nível nacional, que foi lá que a primeira mulher da América 
votou e assim

é muito bonita e a gente não sabe, nem a nível de Estado as pessoas sabem, quanto mais a nível nacional. Até 
escultura, estátua, “essa é a estátua de Fulano de Tal, que foi isso”, você nem tem isso pra mostrar, se você vai 
em Tiradentes, pronto, Tiradentes foi isso, todo mundo sabe quem foi Tiradentes e o nome da primeira mulher 
que votou, porque ninguém sabe? Foi aqui em
nome de tantas outras pessoas, mas não sabe, aqui e
nosso patrimônio. 
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Entrevista n º 40 Grupo: Sujeito-chave Local: UERN 
 
PARTE I: D EVISTADO ADOS DO ENTR
1. Sexo
 

 � Masculino  Feminino 

2. Faixa etária 
 

 20-29 anos 
 30-39 anos 

� 40-49 anos 
 50-59 anos 

 60-69 anos 
 70 anos ou mais 

3. Nível de 
escolaridade 
 

  fundamental completo 
 médio incompleto 
 médio completo 

� superior  analfabeto  fundamental incompleto 
               pós 
graduação   

 
PARTE II: ENTREVISTA 

1. O que chama mais a atenção na cidade de Mossoró? Se tiver de lembrar de algo que seja o símbolo 
da cidade, o que seria? O que melhor representa a cidade de Mossoró pra você? (por exemplo, em 
Olinda, lembramos do Carnaval, em Natal, lembramos das praias, em São Paulo, dos edifícios altos). 

Bem, aqui o símbolo mais visto, e em termos ideológicos, é o símbolo da resistência e da liberdade, 
ideologicamente falando, é esse tem, não é? Mas a gente tem percebido nos últimos anos uma mudança voltada 
para o desenvolvimento econômico, a fruticultura, a extração do petróleo, então isso tem modificado um pouco, 
essa coisa da resistência e da liberdade, e voltando para assim, outros, vamos dizer assim, outras diretrizes, 
outras vertentes, que seriam, no caso, do progresso econômico. O simbolismo, acho que perdeu um pouco, 
certo, com esse desenvolvimento econômico, porque também elevou o nível de renda da massa e aquela 
submissão ideológica que tinha, da grande massa, passou a deixar de existir, ainda existe muito, mas não é 
como era há 20, 30 anos. 

2. Se você fosse mostrar a cidade pra alguém que estivesse visitando-a, pra onde você a levaria? O que 
mostraria? 

Bom, se for pra mostrar o turismo de paisagem, Mossoró teria a oferecer o Rio do Carmo, as águas termais, teria 
ue  mostrar a Serra de Mossoró, são pontos assim, naturais. Agora do ponto de vista cultural, é um pouco 
omplicado, porque Mossoró, apesar, a nossa cultura, a visão de cultura que a Secretaria Municipal de Cultura 
m, é aquela coisa voltada para apresentação de teatro ao ar livre, de bandas de música, mais voltada pra 
uestão oral, mas o Museu aqui é fechado, uma grande falha que existe no município, não existe uma 
reservação do patrimônio histórico, os casarões, não existe uma política de preservação do patrimônio histórico, 
ntão isso é horrível, quer dizer, não tem o que mostrar em Mossoró no sentido cultural. 

q
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3. Falando agora só daqui, do centro da cidade, o que se destaca? Pense no que existe aqui e cite 
alguns pontos que pra você tem mais significado. 

O que chama a atenção de qualquer pessoa é a catedral, não é?, o antigo cinema Cid, que hoje é um teatro e o 
nema Pax, então são aqueles pontos referenciais, a Reitoria, que era a antiga casa do prefeito, a Igreja São 
icente, então esses são os pontos mais conhecidos do centro da cidade, chama a atenção. Agora eu vejo outra 
oisa, já do lado do ponto de vista arquitetônico, não é? É que não tem uma política de trânsito, de urbanização 
o centro da cidade, que já era para ter calçadões, certo, como Recife, então o trânsito é caótico, até o comércio 
 afetado com isso, porque você vai comprar e não tem onde estacionar, certo, então a pessoa desiste de 
omprar porque não encontra vaga, então se tivesse os calçadões no centro e tivesse estacionamentos 
eriféricos, eu acho que o comércio de Mossoró seria bem maior. 

ci
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4. Você lembra de Mossoró há uns 15, 20 anos atrás? Como era? O que mudou? 
Mudou pelo seguinte, porque houve a descoberta do petróleo, o royaltie passou a entrar nos cofres municipais, 
alores bem altos que não existiam, não é? quer dizer, passou a ter quase 2 ou 3 milhões de royalties 
ensalmente, então houve uma política muito forte de urbanização, saneamento, de praças, de obras, de infra-
strutura, e isso realmente modificou  a cidade, tanto que ela passou de cento e poucos para 250 mil pessoas. 

v
m
e

5. Você lembra de algum prédio mais antigo, que achava importante e que não existe mais, foi demolido? 
O Cine Caiçara, o antigo forno, o forno velho que chamam, no final da Leste-Oeste, uma fábrica que tinha um 
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forno bem grande. A Fábric o amo de amontoado de bodegas, ali era onde 
des, que era ali onde tem hoje a agência do Banco do Brasil, alie era a 
li era uma coisa que competiria muito para o fator histórico da cidade, 

orque antes o egável? Quando você segue para ão Manoel, você vê aqueles prédios 
gavam o algodão, rnaúba e aquilo ão 

reservaram na o patrimônio histó ede Ferroviári , tudo, mas 
o surdo. O   Aqu li era uma 
o quê que aconteceu? É fu i, aí em so u a 

var livro pra lá. Aí levou livro, levou uma coisa, levou outra, coisa velha, aí começaram a chamar e Museu, 
a ou ato da prefeitura instituindo o Museu, existe a denominação. Em 1990 

denomi
museu
5 anos  de 

var quando arranha a imagem dele, enquanto não arranha... então, pode ser que a 
prefeita
próxim ia”, nunca chegou essa nova situação. 

a de Fernandes, hoje B ulevard, eu ch
existia a fábrica de óleo de Alfredo Fernan

a fábrica de Fernandes. Aquilo adireção d
p rio não era nav o Alto de S
são todos prédios que abri  a cera de ca  ali transformaram tudo, n

a, destruíram tudop da do valor, d rico da cidade. A R
tudo mesmo, 
iblioteca, aí 

que é um ab  Museu não existe, nun
ndação de Raí Brito, al

ca foi criado o Muse
 1978 o Profes

u. ele Museu a
b r Vingt-Un começo

dle
mas não existe uma portari

naram aquilo ali de Museu Municipal Lauro da Escóssia, mas não tem a fundação, o decreto criando o 
, instituindo o museu, não existe, existe somente, ou seja, juridicamente aquele museu não existe. Faz 4, 
que nós estamos numa luta ferrenha para incluir acervo do museu, porque não tem uma proposta

inclusão  do novo acervo do museu, uma proposta moderna, progressiva, com uma nova visão sobre Mossoró, 
para não ficar só balizado naquele negócio de “enfrentou Lampião e não sei quê”, ficou só naquilo, aí não, nós 
fizemos uma proposta aqui, foi aprovada, com o museólogo Hélio de Oliveira, da Fundação José Augusto, de 
150, 200 mil reais, a Prefeitura até hoje não fez, faz 7 anos, certo? Então, o resultado,o museu ta lá, o acervo 
todo encaixotado, tudo guardado, você chegar lá, não tem nada. Nós estamos planejando aí em setembro agora 
fazer um manifesto, fazer uma passeata, com os alunos, um bocado de gente, com faixa, com tudo, dar um 
abraço, no Museu e ir lá numa audiência pública na Câmara para chamar a atenção, porque você sabe que o 
político, ele só se deixa le

, vendo aquilo ali, faça alguma coisa, porque promessa, a gente tem muitas, sempre marca, “não, é 
o ano, é tal d
6. O que você acha que deve ser feito com eles? Você acha que eles deveriam ser preservados? 

Com o novo Plano Diretor de Mossoró, me chamaram pra dar opinião sobre isso, eu critiquei principalmente a 
falta de uma política de preservação desse patrimônio histórico. Não há uma política de preservação voltada 
para isso. Porque em Recife, você sabe, foi feita uma política para restauração daqueles prédios antigos e se 
tornou atração turística e infelizmente aqui em Mossoró não tem. – Acha, então, que tem que haver a 
preservação? Claro, claro, inclusive o mestrado que eu fiz foi Arqueologia e Preservação do Patrimônio, e é 
justamente em relação à questão do patrimônio histórico, que aqui não tem isso. Nós temos um projeto de 
specialização, um curso, que vai começar agora, que uma das linhas de pesquisa é memória, patrimônio e 

oralida
e

de, que vai bater nessa questão da memória, do patrimônio de Mossoró. 
7. O que você entende por patrimônio? Fale com suas próprias palavras. 

Bom, aí depende de que tipo de patrimônio, o patrimônio, no geral, é o conjunto, que a gente percebe, de ações, 
costumes, tradições, bens materiais e imateriais, que constitui a produção humana, no geral, não é? o patrimônio 
seria isso, se você tem uma língua, um tipo de vestuário, qualquer tipo que seja produto da cultura humana é 
patrimônio, material ou imaterial. 

8. Então, em Mossoró, o que você acha que é patrimônio da cidade? (se o entrevistado não conseguiu 
responder a pergunta anterior, esclarecer o que é patrimônio de uma cidade: é aquilo que ela tem de 
importante, que conta sua história, preserva a memória dos que moram nela; podem ser edificações, 
monumentos, tradições, locais). 

Em termos de oralidade, no Rn, a questão dos caboclinhos, ainda tem no interior, é muito raro, mas ainda tem, ta 
se exti  do pastoril, que 

o 
imobiliá

nguindo, antigamente já foi mais forte, até mesmo aqui em Mossoró tinha a questão
apesar de ser importada, mas era muito forte aqui em Mossoró, hoje não tem mais, só existe, assim, estilizada, 
na Estação das Artes, mas aqui acolá aparece um grupo, então esse seria patrimônio imaterial de Mossoró. 
Agora, em termos de patrimônio histórico, assim, realmente é a questão dos casarões antigos, principalmente no 
centro da cidade, que hoje estão sendo consumidos e destruídos pelo avanço do progresso, o mercad

rio, tudo isso. O Caiçara foi terrível, era pra ter sido tombado aquilo ali, e acabou-se. 
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