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O historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal entre vários momentos da 
história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato histórico. 
Ele se transforma em fato histórico postumamente, graças a acontecimentos que 
podem estar dele separados por milênios. (BENJAMIN, 1994, p.232) 



 

RESUMO 
 
Esta tese procurou analisar as trajetórias de subalternidade na produção do território da cidade 
de Mossoró (RN) sob o ponto de vista dos sujeitos sertanejos. O objetivo principal desta 
investigação foi compreender o processo de produção dos territórios precariamente incluídos 
na cidade de Mossoró, em suas relações de dominação e apropriação, em que demos um 
enfoque no processo de resistência, memória e construção da identidade sertaneja. Na 
primeira parte apresentamos um contexto para o entendimento de Mossoró como uma cidade 
média. No primeiro capítulo, evidenciamos os fluxos econômicos e a consolidação da mesma 
na rede urbana nordestina, ao passo que apresentamos um resgate histórico da produção da 
cidade no tocante a questão da moradia. O processo de ocupação da cidade pelas levas de 
retirantes sertanejos produzindo a cidade informal ganhou destaque. Na grande seca de 1877 a 
cidade que possuía em torno de 4.000 habitantes, no ano de 1878 recebeu em média de 32.000 
a 40.000 retirantes, os quais passaram a perambular pelas ruas da cidade, com a formação do 
campo de concentração do ‘Alto do Pão Doce’, onde a maioria dessa população morreu 
acometida por doenças. No segundo capítulo, fazemos um levantamento teórico sobre o 
entendimento da cidade informal bem como do processo de favelização, ao passo que 
apresentamos dados sobre este processo na cidade de Mossoró através das entrevistas 
qualitativas. Na segunda parte, debatemos sobre método e metodologia através de extensa 
pesquisa bibliográfica, em que propomos uma reflexão sobre o método dialético e a dialética 
sócio-espacial, trazendo à tona as contribuições da crítica da vida cotidiana em Lefebvre para 
uma aproximação com a realidade socioespacial. Esse debate remete a uma valorização da 
dimensão da experiencia no âmbito da Geografia crítica, culminando nas possibilidades de 
pesquisa qualitativa. Na terceira parte, apresentamos reflexões sobre o pensamento decolonial 
e a perspectiva dos sujeitos subalternos na produção do território. A teoria geográfica, numa 
leitura relacional, é de fundamental importância para a compreensão da tensão entre as 
dimensões de dominação e apropriação na produção territorial, ressaltando as relações de 
poder no âmbito dos conflitos sociais. O conceito de colonialidade do poder é de grande 
importância para a compreensão da formação econômico-social brasileira no momento 
contemporâneo, tendo em vista que abre as possibilidades para o entendimento de que as 
relações de dominação coloniais foram se moldando aos diferentes contextos políticos, 
permanecendo até hoje. No quarto capítulo, damos um enfoque no entendimento da formação 
sócio-espacial dos sertões do Nordeste brasileiro, apresentando o ponto de vista dos vencidos 
em suas lutas sociais. Tencionamos um resgate da memória de luta dos sujeitos sertanejos, 



 

destacando suas ações espontâneas e organizadas contra a produção desigual do território em 
diversas frentes, como a construção da utopia sertaneja na cidade de Canudos. No quinto 
capítulo, apresentamos o processo de ocupação dos sertões do Rio Grande Norte, ressaltando 
as marcas das oligarquias e do coronelismo, especialmente do latifúndio, sempre buscando 
dar visibilidade ao ponto de vista dos vencidos. No caso da cidade de Mossoró, fazemos um 
levantamento sobre as secas do século XX, através dos recortes de jornais, em que 
destacamos ações de saques durante os anos 1990, período em que o processo de favelização 
teve um grande crescimento na cidade. Para o século XXI trazemos elementos das ações dos 
sujeitos subalternos e a permanência das desigualdades socioespaciais. Ademais, 
identificamos o papel do latifúndio desde o processo de colonização no interior da formação 
sócio-espacial sertaneja, como um dos pressupostos das desigualdades socioespaciais, que se 
reverbera no mundo urbano da cidade de Mossoró hoje. 
 
Palavras - chave: Território. Cidade informal. Favela. Sujeito Subalterno. 



 

ABSTRACT 
 
This thesis sought to analyze the subalterns trajectories in the production of the territory of the 
city of Mossoró (RN) from the point of view of the sertanejos subjects. The main objective of 
this investigation is to understand the process of production of the territories precariously 
included in Mossoró city. It’s relations of domination and appropriation, where we give a 
focus on the backland memory and the process of resistance and construction of the dry 
identity. In the first part, we present a context for the understanding of Mossoró as a 
intermediary city. In the first chapter, we highlight the economic flows and their consolidation 
in the northeastern urban network, while we present a historical recovery of the city's 
production in terms of housing. The process of occupation of the city by the waves of 
sertanejo escapers producing the informal city gained prominence. In the great drought of 
1877, the city, which had about 4,000 inhabitants in 1878, receives about 32,000 escapers, 
other sources speak of more than 40,000 escapers, who roam the streets of the city, with the 
formation of the concentration camp of the 'Alto do Pão Doce', where most of the population 
died of illness. In the second chapter, we make a theoretical research about the meanig of  
informal city and the the slums development process. Furthermore we present data about this 
process in the city of Mossoró through qualitative interviews. In the second part, we debate 
about method and methodology through extensive bibliographic research, in which we 
propose a reflection on the dialectical method and the socio-spatial dialectic, bringing to light 
the contributions of the critic of everyday life in Lefebvre for an approximation with the 
socio-spatial reality. This debate leads to an appreciation of the dimension of experience 
within the scope of critical Geography, culminating in the possibilities of qualitative research. 
In the third part, we present reflections on decolonial thinking and the perspective of subaltern 
subjects in the production of the territory. The relational reading of geographic theory is 
fundamental for understanding the tension between the dimensions of domination and 
appropriation in territorial production. It emphasizes the power relations in the context of 
social conflicts. The concept of coloniality of power is of great importance for the 
comprehension of the Brazilian socio-economic formation in the contemporary moment, since 
it opens the possibilities for the understanding that the colonial domination relations were 
molding to the different political contexts, remaining until today. In the fourth chapter, we 
focus on understanding the socio-spatial formation of the sertões of Northeast Brazil, 
presenting the point of view of vanquished in their social struggles. We intend to rescue the 
fighting memory of the subaltern sertanejo subjects, highlighting their spontaneous actions 



 

and organized against the uneven production of the territory on several fronts, such as the 
construction of the sertaneja utopia in Canudos city. In the fifth chapter, we present the 
occupation process of the hinterlands of Rio Grande Norte, highlighting the marks of 
oligarchies and coronelismo, especially of the latifundium, always seeking to give visibility to 
the point of view of vanquished. We also do a survey for the droughts of the twentieth 
century, through the newspaper clippings, where we highlight actions of looting during the 
1990s, a period in which the slum process had a great growth in the city. For the 21st century, 
we bring elements of the actions of subaltern subjects and the permanence of socio-spatial 
inequalities. In addition, we have identified the role of the latifundia since the colonization 
process within the sertaneja socio-spatial formation, as one of the assumptions of socio-spatial 
inequalities, which reverberates in the urban world of the city of Mossoró today. 
 
Keywords: Territory. Informal city. Slum. Subaltern subject. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Nosso trabalho de doutorado apresenta uma reflexão sobre o conceito de território na 
busca de compreensão das trajetórias de subalternidade na cidade de Mossoró (RN). Nesse 
contexto, destacamos um debate relacional sobre os processos de crescimento econômico e a 
reestruturação urbana e da cidade, bem como sobre o aprofundamento das desigualdades 
socioespaciais. Reiteramos o entendimento de Mossoró como uma cidade média na rede 
urbana nordestina, apresentando os elementos geográficos do debate contemporâneo. No 
âmbito do estudo sobre as cidades médias, Sposito (2009) apresenta sugestões do ponto de 
vista metodológico. Para a autora, a primeira sugestão é sobre a importância de uma 
metodologia que combine os aspectos quantitativos e qualitativos, pois existe a necessidade 
de partir de quadro da situação como um todo, que a quantificação oferece, para chegar no 
entendimento específico, que apenas a pesquisa qualitativa pode contribuir.  

De acordo com a autora, a segunda sugestão é sobre a importância da escolha 
metodológica de uma dimensão do movimento da sociedade no espaço, tendo em vista que: 
“[...] nós não conseguimos olhar o econômico, o político, o social, o cultural e o ambiental. 
Quando vamos fazer uma pesquisa, temos que priorizar uma entre essas dimensões” (Ibidem, 
p.46). Com isso, a autora não quer dizer que existe uma separação entre essas dimensões, mas 
da importância de um foco para um aprofundamento na pesquisa.  

A terceira sugestão de Sposito (2009) está na valorização da articulação das escalas 
geográficas no entendimento dialético da relação entre sociedade e espaço, em que se faz 
necessária uma escolha de foco, sempre priorizando o entendimento da relação entre 
processos sociais e formas espaciais. No caso do primeiro, as pesquisas devem se delinear na 
busca por compreender como os fluxos econômicos se estabelecem no interior da rede de 
cidades. No caso dos sujeitos sociais, temos a busca do entendimento de sua reprodução 
social, de como vivem e se movimentam no espaço. 

 Nas palavras de Sposito (2009, p.47): “[...] os sujeitos se movimentam no espaço 
que articulam cidades entre si, quer dizer, quando eu olho uma cidade, eu também posso 
toma-la desse ponto de vista, quem vai e quem vem, como é que os que vivem se 
movimentam no espaço [...]”. Na sua quarta sugestão, a autora destaca a importância de 
entendimento das localizações no interior de um contexto de relações entre cidades no interior 
de uma rede urbana. 

Assim, em termos de escolha metodológica em busca de um aprofundamento de 
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pesquisa, neste trabalho temos como eixo central uma discussão sobre o território na escala 
intra-urbana a partir dos conflitos e relações de poder inerentes a sua produção. Se por um 
lado, temos o predomínio do poder econômico e político na produção do território, por outro, 
não podemos negar os processos de resistência social e cultural.  

Nesse sentido, conceituamos o território no interior da ciência geográfica como de 
suma importância para o entendimento das articulações econômicas e políticas, bem como um 
campo de força de resistência cultural. Nesse caso, o território é uma questão vivida, diferente 
do território abstrato alheio à vivência dos grupos sociais. Nesse contexto, “[...] a América 
latina e o Brasil são hoje verdadeiros laboratórios de novas experiências culturais e políticas, 
espaços marcados pela resistência [...] ”(HAESBAERT, 2014, p.97). 

Sendo o processo de formação econômico-social brasileiro mediado por conflitos e 
relações de poder, destacamos a noção de colonialidade do poder que vem sendo desenvolvida 
por teóricos latino-americanos, bem como por Geógrafos brasileiros, como de suma 
importância para uma especificação da formação nacional brasileira. No plano 
contemporâneo, observa-se a simultaneidade entre as dinâmicas de ordenamento político e 
econômico do espaço e de resistência de sujeitos subalternos e dos movimentos sociais no 
campo e na cidade, bem como de comunidades tradicionais.  

O resgate do processo de formação econômico-social é de suma importância para a 
compreensão dos caminhos conflituosos que culminaram na coexistência de temporalidades e 
territorialidades diferenciadas, naquilo que muitos autores latino-americanos e brasileiros vêm 
conceituando como uma modernidade-colonial. Para Quijano (2009), a colonialidade do 
poder quer dizer que as relações de colonialidade não findaram com a destruição do 
colonialismo. A autora Ballestrin (2013) apresenta mais elementos, afirmando que Mignolo 
expande o conceito de colonialidade do poder para além das esferas econômico e política, 
incorporando as dimensões da natureza, gênero e sexualidade, subjetividade e conhecimento. 
Como nos informa esta pesquisadora, a proposta decolonial1 apresenta “um argumento 
comprometido com a superação das relações de colonização, colonialismo e colonialidade” 

 
1 Ballestrin (2013) afirma que o uso da expressão decolonial ao invés de descolonial foi uma sugestão da 
professora Catherine Walsh, em busca de se diferenciar da ideia de descolonização, via libertação nacional, 
promovida em países periféricos pelos partidos stalinistas no contexto da Guerra Fria. De acordo com Andrade 
(1991), o movimento de descolonização foi liderado pela URSS em contraposição ao imperialismo dos EUA no 
contexto da guerra fria no pós segunda guerra mundial. Em suas palavras: “A conclusão da Segunda Guerra 
Mundial, com a derrota dos países do Eixo, deu origem ao chamado processo de descolonização [...] Varias 
causas deram origem a esse processo [...como...] a luta das organizações nacionalistas em prol da independência 
e da autodeterminação; a força do movimento revolucionário em alguns países, como a indonésia, a indochina e 
a Argélia; a expansão da ideologia socialista, animada com a participação da União Soviética no conflito e com a 
vitória do comunismo na China, a partir de 1949.” (ANDRADE, 1991, p.56). 
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(Ibidem, p.91). 
Por outro lado, os chamados grupos subalternos apresentam sua resistência numa 

perspectiva de resgate da memória cultural e da identidade territorial. Nesse sentido, 
trabalhamos com o conceito de território de Haesbaert (2007), em que o mesmo é produzido 
no interior dos conflitos entre a dominação e a apropriação2. De todo modo, buscando o 
entendimento da perspectiva dos sujeitos subalternos, o  “Território é espaço apropriado, 
espaço feito coisa própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e grupos sociais que se 
afirmam por meio dele” (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 42). Para Porto Gonçalves e 
Quental (2013), precisamos aprofundar a troca de saberes com os sujeitos subalternos, 
identificados como indígenas, camponeses, afro-americanos, populações pobres das cidades. 
De acordo com esses autores, a leitura marxista em torno do operariado não dá conta do 
entendimento dos processos nesse contexto3. 

Ademais, Porto-Gonçalves (2008) acrescenta que existe a necessidade de produção 
de uma Geografia crítica desde a América Latina, justamente “nesse momento histórico em 
que velhos protagonistas, como os indígenas e os afrodescendentes, entram em cena 
reinventando-se agora com mais visibilidade”(PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 40). 
Outrossim, é preciso fundamentar essa discussão. Como viemos argumentando, o conceito de 
território é compreendido pelas relações de poder que o constituem, sendo assim, vamos 
adotar uma leitura a partir da colonialidade do poder no intuito de compreensão da formação 
econômico-social brasileira e da formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste.  

No campo da ciência geográfica, propomos um diálogo sobre os conceitos de espaço 
e território. Com base em pesquisa teórica, nosso trabalho apresenta reflexões sobre o espaço 
como construção social, tecendo críticas ao entendimento do mesmo como algo imutável. 
Valorizamos as perspectivas dos sujeitos políticos e dos movimentos sociais no interior das 
contradições e conflitos inerentes a produção do espaço.   

No âmbito da relação entre o conceito de espaço e território, em seu livro ‘Por uma 
 

2 Haesbaert se apoia na dialética proposta por Lefebvre no interior das relações entre dominação e apropriação. 
Nas palavras de Lefebvre (1968, p. 95): “A vida política esmaga a vida cotidiana”, contudo, o autor ressalta a 
importância do destaque aos processos de resistência.  
3 Enrique Dussel, em seus estudos sobre a América Latina, busca articular o debate sobre o “Giro decolonial” 
com a teoria crítica marxista, apresentando o conceito de “transmodernidade”, em que faz uma crítica ferrenha 
da violência e do genocídio no interior do processo de colonização, mas ressalta a importância do diálogo entre 
os saberes e a racionalidade dos povos latino americanos com o que existe de melhor da racionalidade europeia. 
Nesse sentido, de acordo com Dussel (2020), a investigação dialética não separa superestrutura de infraestrutura, 
no sentido de que o econômico seria a determinação central da dinâmica social, pois “La politica no es super-
estructural”(p.49). Nesse sentido, o autor reitera a importância da dimensão política na teoria da dependência no 
entendimento da América Latina. 
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Geografia do poder’, Raffestin (1993) apresenta sua concepção de produção territorial numa 
perspectiva relacional, desmistificando as leituras naturalizantes do processo social que 
negam as relações de poder e conflitos entre diferentes atores sociais. Em suas palavras: “O 
território [...] não poderia ser nada mais que produto de atores sociais. [...] Há portanto um 
processo do território, quando se manifestam todas as espécies de relações de poder [...].” 
(RAFFESTIN, 1993, pp.7-8). 

Nesse sentido, elencamos elementos da proposta de entendimento do espaço como 
absoluto, relativo e relacional em David Harvey (2012), mas focando na perspectiva 
relacional no intuído de compreender suas dimensões processuais. Para Harvey (2012), 
apenas através da perspectiva do espaço relacional é possível trabalhar na ciência geográfica 
com os movimentos sociais como sujeitos políticos, investigando suas imaginações 
geográficas e memorias coletivas no interior dos conflitos espaciais. Como sugere Henri 
Lefebvre em sua teoria da produção do espaço, o retorno às obras da juventude de Marx 
apresenta um entendimento da noção de produção em um sentido amplo, para além do 
economicismo, na qual encontramos uma conceituação para pensar os sujeitos políticos.  

Pensando a categoria do espaço-tempo como construção social, Harvey (2001) 
questiona as teorias absolutas do espaço e do tempo em seu caráter de imutabilidade, 
recuperando o debate dos paradigmas científicos na transição do século XIX para o século 
XX. De acordo com Harvey (2001), no período de transição entre esses séculos, novas formas 
de experimentação do espaço-tempo surgem através da experiência artística e de outras 
linguagens para além da matemática, culminando em uma arte politicamente comprometida. 
Assim, surgem questionamentos em torno da hegemonia da razão iluminista positivista no 
campo científico, levantando críticas em torno de suas propostas de fixidez categórica e de 
naturalização da história, que eram comuns em correntes cartesianas que se apoiavam na 
lógica matemática e na geometria tridimensional euclidiana. 

O paradigma euclidiano, cartesiano e newtoniano baseado na linguagem matemática 
foi questionado, de acordo com Harvey (2001), pela teoria da relatividade de Einsten, com seu 
recurso ao movimento e ao fluxo de energia, bem como sua justificativa material às 
geometrias não-euclidianas. Como salienta Gomes (2014), até por volta de 1870 as ciências 
naturais pareciam oferecer um modelo definitivo à pesquisa em todos outros domínios, ao 
passo que no início do século XX o culto ao positivismo passou a receber diversas críticas, 
sacudido pelo paradigma da relatividade. 

No tocante a dimensão absoluta do espaço, Harvey (2001) argumenta que desde o 
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renascimento, em sua recuperação das teorias da antiguidade clássica, como a geometria 
euclidiana, assentaram-se os alicerces conceituais do projeto iluminista, especialmente no que 
diz respeito ao domínio da natureza. Ele afirma: “sendo o espaço um “fato” da natureza, a 
conquista e organização racional do espaço se tornou parte integrante do projeto 
modernizador” (HARVEY, 2001, p.227), ao passo que os mapas apareceram como sistemas 
abstratos para a organização do espaço. E diz mais:“o pensamento iluminista operou nos 
limites de uma visão “newtoniana” bem mecânica do universo, em que os absolutos 
presumidos do tempo e do espaço homogêneo formavam continentes limitadores do 
pensamento e da ação” (HARVEY, 2001, p.229). 

De acordo com Harvey (2001), a problemática da pressuposição homogeneizante 
operada pelo conceito absoluto do espaço elimina os vestígios das práticas de produção do 
espaço em prol da conquista e do controle do espaço, visto que nega a rica diversidade de 
itinerários e trajetórias espaciais. Contudo, os grandes processos e transformações 
socioespaciais operados na esteira da revolução francesa, bem como sua continuidade nas 
lutas dos trabalhadores no século XIX, forçaram o início de uma reflexão crítica sobre o 
entendimento fixo e imutável da dinâmica espacial, primeiramente captado na esfera artística 
e filosófica. De acordo com Harvey (2001, p. 238): “os eventos de 1847-1848 [na Europa] 
também abalaram certezas sobre a natureza do espaço”. 

De todo modo, ressaltamos a passagem do entendimento do espaço e do território 
como um ente imutável para uma compreensão do mesmo como produto social, no qual 
fazemos um breve levantamento sobre os projetos de dominação, na qual o espaço era 
compreendido apenas como um “fato” da natureza, sendo tratado como um objeto de 
conquista pelo projeto modernizador, para pensar as possibilidades de resistência e 
apropriação social pelos movimentos sociais. Se por um lado a perspectiva do espaço absoluto 
abstrai as qualidades vivas do espaço, valorizando apenas os aspectos geométricos, por outro, 
a perspectiva do espaço relacional busca um entendimento dos processos, conflitos e relações 
sociais na produção do espaço. 

Ao longo da história da humanidade, o conhecimento espacial foi tratado como um 
saber estratégico ligado às práticas de expansão territorial e colonização, ao passo que 
contemporaneamente vem-se observando a importância da leitura espacial pelos sujeitos 
políticos, ressaltando a importância do resgate da memória espacial e dos aspectos de sua 
identidade na animação política dos movimentos sociais, pois o processo de produção 
capitalista do espaço se organiza em prol da dominação, ao passo que surge a necessidade de 
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novas imaginações geográficas em prol da libertação social no caminho da construção dos 
espaços de esperança.  

Destarte, apresentamos elementos da proposta de crítica da vida cotidiana, no interior 
da teoria da produção do espaço, relacionando a ciência geográfica com a perspectiva 
filosófica da teoria social crítica. Nosso interesse pelo tema se pautou na busca de 
entendimento do método de análise da dialética sócio-espacial e sua crítica do conceitualismo 
desconectado da realidade vivida. Assim, ao primeiro momento, argumentamos sobre a 
negligência do espaço na teoria social crítica, que privilegiou o tempo. Com a introdução do 
aporte de Henri Lefebvre e sua dialética sócio-espacial, vamos ter um encontro da Geografia 
com a teoria social crítica. Com isso, a crítica do planejamento capitalista do espaço, em 
detrimento do seu uso social, será um tema recorrente no interior da Geografia crítica.  

Nesse contexto, apresentamos alguns aspectos para o entendimento da produção do 
espaço, em suas especificidades, no interior dos conflitos entre um espaço concebido e um 
espaço vivido, compreendendo o cotidiano como um momento planejado da vida social que 
tem como contraponto à crítica da vida cotidiana. Com isso, buscamos um aprofundamento 
no debate da crítica da vida cotidiana proposta por Lefebvre, destacando a centralidade dessa 
argumentação para o entendimento das relações de poder na produção do espaço 
contemporâneo.  

Ademais, no intuito do entendimento do território da cidade de Mossoró no âmbito 
da dialética entre dominação e apropriação, devemos compreender as contradições entre o 
espaço concebido e  espaço vivido, ou seja, entre os processos de dominação econômico-
política e as possibilidades de apropriação social. Para tanto, faz-se de fundamental 
importância o uso da pesquisa qualitativa para captar as representações do espaço e suas 
perspectivas de ordenamento territorial pelas classes dominantes. A análise do discurso é 
crucial no sentido de captar os interesses dos grupos políticos locais de reprodução da 
dominação através da produção do território em vistas dos interesses econômicos e políticos. 

Nesse sentido, a organização e execução de uma pesquisa é um processo contínuo 
que ganha mais densidade na medida em que o pesquisador se debruça sobre seu objeto, 
momento em que perde suas noções formuladas a priori e se dedica em aproximações 
sucessivas, sendo possível a formulação de postulados de investigação científica mais 
precisos. A pesquisa apresentada permitiu que chegássemos progressivamente a essa 
compreensão. Afinal, após os trabalhos de campo de pesquisa exploratória, tivemos a 
oportunidade de uma reflexão mais apurada em torno dos sujeitos da pesquisa. As trajetórias 



20 
 

 
 

sociais do processo de favelização trazem as marcas do vivido e da experiência, possibilitando 
um resgate da memória social dos sujeitos no processo de favelização (TELLES, 2006). 

Neste sentido, o questionamento do empírico se apresenta como condição para 
realização de uma pesquisa aprofundada sobre o tema em questão. Bem entendido, a 
possibilidade de um contínuo ir e vir ao campo em conjunto com as reflexões teóricas 
propiciam um ajuste na proposta de pesquisa e a organização de uma metodologia adequada 
que garanta a melhor qualidade possível dos trabalhos de campo. Nesta pesquisa procuramos 
apresentar as trajetórias dos sujeitos sertanejos subalternos, destacando as lutas pela ocupação 
do espaço urbano. Todavia, como propõem Telles (2006), sempre buscando relacionar as 
trajetórias a um contexto.  

Neste incansável ir e vir na construção e desenrolar da pesquisa, chegamos à 
proposta de estudar a produção da cidade espontânea e informal (PEQUENO, 2008), 
compreendida aqui como aquela cidade que cresce as margens da legalidade, através de 
ocupações ou mesmo do próprio processo de favelização. A produção desta cidade, que cresce 
nas margens da cidade legal, não está separada da dinâmica capitalista, pelo contrário, 
participa de forma intensa como uma inclusão precária, aglutinando o exército de reserva de 
trabalhadores que se submetem aos baixos salários e condições precárias de moradia como 
forma de reprodução social. Procuramos um enfoque em pesquisa qualitativa, através das 
dimensões de apropriação e dominação que o conceito de território nos apresenta, trazendo à 
tona as representações que os sujeitos envolvidos carregam em suas lutas pelo acesso ao 
espaço urbano. 

A escolha da metodologia que adotamos foi de fundamental importância para 
efetivação da pesquisa, pois a partir dela pudemos ter uma maior aproximação do objeto de 
estudo e sua especificidade no âmbito das interações escalares da totalidade social, 
possibilitando uma melhor organização das informações e o seu entendimento crítico. Após os 
trabalhos de campo de pesquisa exploratória realizados no primeiro semestre do curso de 
doutorado, bem como a participação na disciplina de “métodos e técnicas de pesquisa” com a 
professora Linda Gondim, tivemos a oportunidade de uma reflexão mais apurada em torno 
dos sujeitos da pesquisa, culminando nas reformulações do projeto de pesquisa até o trabalho 
final. Vale ressaltar a contribuição seminal de Elias e Pequeno (2010) para o entendimento da 
totalidade dos processos envolvidos na Geografia da cidade de Mossoró. 

De todo modo, no âmbito qualitativo, a negociação do campo se deu através da 
vivência do espaço, em que através de informantes, técnicos do serviço público, conhecidos e 
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familiares, conseguíamos pouco a pouco encontrar as pessoas certas, que viveram os 
processos estudados e se despunham a ceder um pouco de seu tempo para uma entrevista. 
Assim, além das tradicionais pesquisas: quantitativa, bibliográfica, documental e de campo, 
procuramos apresentar o ponto de vista dos sujeitos envolvidos na produção da cidade 
informal, aspectos histórico-geográficos esquecidos e sua memória. Com isso, a pesquisa 
qualitativa surge como de fundamental importância para aproximação de estudos do cotidiano 
e do ordinário, trazendo como preocupação dar conta das representações dos agentes 
envolvidos na produção do território, tendo como estratégia captar o ponto de vista a depender 
da posição social ocupada no interior da problemática.  

Após triagem e análise de conteúdo das entrevistas exploratórias, encontramos um 
núcleo de sentido no fato dos moradores serem migrantes que procuram a cidade de Mossoró 
na perspectiva de melhorias de vida e acabam construindo a favela. Nesse contexto, trazemos 
à tona os números do processo de favelização através de documentos oficiais, ao passo que 
aprofundamos na pesquisa qualitativa.  Num segundo momento, trabalhamos com novas 
entrevistas, calibradas pelos trabalhos de campo iniciais, contribuindo com um 
aprofundamento no entendimento dos processos que se apresentaram em campo. Nesse 
processo, apresentamos as representações dos moradores da favela do Santa Helena, Wilson 
Rosado, Pereiros, Alto da Conceição, Belo Horizonte, em que fica explicito que os moradores 
são migrantes em busca de melhorias de vida na cidade de Mossoró.  

Destacamos como tema para análise a desigualdade socioespacial no período 
contemporâneo, apresentando o processo de favelização e a crise da moradia, observando que 
a mobilidade do trabalho de sertanejos para cidade de Mossoró no período de seca em busca 
de empregos acentuou o processo de favelização. Também em períodos de seca, evidenciamos 
que, ao longo da história, são recorrentes as ações espontâneas de saque. Nesse sentido, 
fizemos um levantamento dos anos de seca e da existência de ações de saque na cidade; 
identificamos que estas ações são espontâneas, através da organização de movimentos 
espontâneos, em busca de sua sobrevivência. 

Na continuidade da pesquisa, fizemos uma revisão bibliográfica sobre o que vem a 
ser estes espaços, relacionando com o entendimento geográfico de territorialização precária 
como momento de reprodução social da força de trabalho. Destacamos as conceituações 
formais do IBGE e da ONU sobre o processo de favelização, mas procuramos ir além, 
expondo elementos para o entendimento da cidade informal e do processo de favelização 
como território de inclusão precária. No caso da cidade de Mossoró, o crescimento 
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populacional na década de 1990 se refletiu na ampliação da territorialização precária. Sabe-se 
que o processo de urbanização, como um desenvolvimento capitalista da cidade, necessita da 
força de trabalho, bem como de um exército de reserva de trabalhadores que se sujeitem a 
exploração e precarização. 

Assim, a desigualdade socioespacial ganha novo enfoque quando expomos as 
trajetórias sociais e os relatos biográficos, dando enfoque nos sujeitos que produzem a cidade 
através das relações de trabalho, mas se reproduzem no âmbito dos territórios precariamente 
incluídos. Ao primeiro momento trazemos o contexto para o entendimento da cidade informal 
em Mossoró, para arrematarmos com as entrevistas que deixam claro a problemática da 
territorialização precária. 

Ademais, o conceito de território numa leitura relacional contribuiu de forma 
essencial para uma reflexão sobre as perspectivas políticas dos sujeitos sertanejos subalternos, 
agregando elementos para um aprofundamento do entendimento do território sertanejo para 
além da leitura tradicional, que o classifica apenas como espaço dos coronéis. Desse modo, 
para além da negação da práxis política vivida e experienciada pelos sujeitos sertanejos 
subalternos, buscamos um resgate da memória e dos fios processuais que compõem a 
produção social do território no tocante ao ponto de vista dos vencidos. Essa proposta destaca 
os choques entre os processos de dominação e as possibilidades de apropriação, contribuindo 
no que diz respeito a uma reapresentação da produção do território pelos sujeitos 
subalternizados. 

Tendo como base a proposta de pesquisa apresentada, as discussões teóricas 
desenvolvidas buscam a abertura de um diálogo em torno da dialética, em suas dimensões da 
práxis e da experiência, das possibilidades de uma geografia relacional, bem como uma 
análise do território do ponto de vista dos sujeitos subalternos, do conceito de produção 
social, ampliando e desenvolvendo suas possibilidades. A análise teórica desloca-se, pois, dos 
fatores econômicos (separação entre base e superestrutura) para uma análise dos sujeitos na 
produção do território. A vida de cada dia, normatizada pelo tempo da forma da mercadoria, 
refém de sua colonização perante outros setores como técnica e economia, condicionada pela 
alienação, reificação, precarização da vida, mas é também nela que se encontram as 
possibilidades de superação de tais condições, tendo em vista as brechas que surgem do saber 
fazer experienciado e sua reflexão, abrindo portas para experiências construtivas. 

No que diz respeito a estes conflitos e lutas pela apropriação do espaço como forma 
de reprodução social, faz-se fundamental destacar os tentáculos da dominação se expandindo 



23 
 

 
 

mediante os aspectos ideológicos da passividade e contemplação do espetáculo, mesmo 
reconhecendo que “há movimentos sociais urbanos com uma noção esclarecida da totalidade 
do processo econômico. Contudo, os limites da sobrevivência são tão duros que aparecem 
descompassos entre a ação dos movimentos e a instauração no cotidiano proletário” 
(DAMIANI 2008, p 296).  

Assim, dialogamos com a teoria social crítica que enfatiza o papel da experiência e 
da prática em si, no qual procuramos um aprofundamento. Entendemos que o estudo da 
experiência no campo da teoria social crítica nos ajuda em uma articulação com a pesquisa 
qualitativa, superando a análise estrutural que parte da análise econômica mundial para 
afunilar no entendimento da economia local. 

Em nosso trabalho, através das aproximações com os sujeitos propiciadas pela 
pesquisa qualitativa, identificamos que o processo de favelização, a problemática dos lixões, 
proletariado expandido em empregos precários na cidade de Mossoró, apresentam elementos 
do caos das grandes cidades em uma cidade de porte médio. Nesse sentido, entendemos a 
necessidade de referenciar o estudo teórico sobre a experiência, práxis e as representações 
sociais no sentido dialético como de fundamental importância para o nosso trabalho, pois caso 
contrário, não captaríamos a especificidade dos sertões nordestinos que se reproduz na 
periferia de Mossoró. 

Como sabemos, grande parte da força de trabalho em todo processo de 
industrialização brasileiro se deu com a mobilidade de sertanejos para Sudeste. A década de 
1930 marca o processo de urbanização brasileira, pois foi nesse período que ocorreu a 
passagem de um Brasil Agrário exportador, para um Brasil Urbano Industrial, acarretando 
inúmeras transformações na dinâmica econômica e espacial do Brasil. No interior dessas 
transformações econômicas, temos a pretensa revolução burguesa no Brasil e seu discurso da 
modernização e progresso. Entretanto, em seu estudo clássico, Fernandes (2005) alerta para a 
ilusão de que a revolução burguesa resolveria os problemas econômicos, políticos e sociais, 
pois se tratava de uma articulação da burguesia interna com o Estado para a transição ao 
capital monopolista. Para este sociólogo, o novo padrão de desenvolvimento capitalista 
aprofundou as desigualdades preexistentes. 

Nesse contexto, como indica Santos (1991), as décadas de 1950, 1960 e 1970 foram 
caracterizadas pelo crescimento das metrópoles da região concentrada, tendo como pano de 
fundo a mobilidade de grande parte da população rural para as grandes cidades, especialmente 
a população dos sertões do Nordeste em busca de melhorias de vida.. Desta feita, o processo 
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de industrialização brasileiro se deu principalmente no Sudeste, atraindo a força de trabalho 
nordestina, em que observamos que esta região entrou no processo de desenvolvimento 
desigual e combinado das regiões brasileiras como exportadora de mão de obra e recursos 
naturais para o centro dinâmico no Sudeste. Ao passo, que ocorreu grande mobilidade de 
sertanejos para as grandes cidades do Sudeste, as grandes e médias cidades do Nordeste 
também receberam grandes levas de sertanejos, principalmente em períodos de seca, como 
vamos expor no desenvolvimento do trabalho.  

Como observamos em nossa pesquisa, os moradores das áreas de favelização da 
cidade de Mossoró bem como das grandes cidades do Sudeste, em grande parte são os 
sertanejos que vão atraídos pela possibilidade de uma vida melhor na cidade e acabam 
construindo o processo de favelização como um acesso possível à cidade, tendo em vista que 
o salário mínimo não fecha a equação de pagar o aluguel, alimentação e transporte. As raízes 
do processo de mobilidade dos sujeitos sertanejos para as grandes e médias cidades está na 
formação sócio-espacial dos sertões, em que o latifúndio predomina desde o processo de 
colonização, conformando as características da colonialidade do poder nos dias atuais. No 
tocante a formação sócio-espacial sertaneja, conceituada por muitos como espaço dos 
coronéis, por outro lado, também não podemos esquecer os chamados grupos subalternos que 
apresentam sua resistência na perspectiva de busca de uma (re) territorialização espacial que 
faça justiça ao legado do processo de colonização. 

Em nosso trabalho, buscamos analisar as contradições do processo de urbanização de 
Mossoró através do conceito de território proposto por Haesbaert (2014;2020a). Para este 
autor, o território deve ser trabalhado em três frentes, entendendo o mesmo como uma 
categoria normativa, relativa aos processos de ordenamento territorial propostos pelo Estado; 
como uma categoria da prática, que diz respeito aos aspectos vividos pelos sujeitos 
subalternos; bem como uma categoria de análise pelo pesquisador. Em nosso trabalho, 
buscamos compreender as dimensões de dominação no que diz respeito aos processos de 
intervenção econômico-política, bem como os processos de apropriação, nas táticas de 
resistência dos sujeitos subalternos. 

Ademais, separamos o trabalho em três partes. Na primeira parte, fazemos uma 
discussão que busca apresentar um contexto panorâmico sobre a cidade de Mossoró e sua 
região de influência, demonstrando os fluxos econômicos de toda ordem, bem como sua 
articulação através das escalas e da rede urbana. No primeiro capítulo, destacamos o 
entendimento de Mossoró como uma cidade média de grande importância na região do oeste 



25 
 

 
 

potiguar, que centraliza os fluxos econômicos e de pessoas.  
Nesse debate, apresentamos o atual contexto de fragmentação do espaço, em que a 

cidade tem fortes articulações de ordem internacional, se apresentando como um subespaço 
dinâmico do Nordeste brasileiro. Nesse sentido, fazemos um resgate do processo histórico de 
constituição da cidade de Mossoró, priorizando o entendimento da questão da moradia através 
da metodologia proposta por Elias e Pequeno (2010) sobre a existência de três cidades 
superpostas, quais sejam: a cidade informal; a cidade das políticas públicas e a cidade do 
mercado imobiliário. No caso da cidade de Mossoró, em termos históricos, a migração 
forçada de sertanejos desde o final do século XIX e durante todo o século XX nos períodos de 
seca foi importante como uma mão de obra barata para as economias de Mossoró, 
especialmente na construção de obras públicas, ao mesmo tempo em que estes foram 
formando as favelas da cidade.  

No segundo capítulo, apresentamos uma discussão teórica em torno do entendimento 
dos processos de territorialização precária, destacando algumas noções sobre o que vem a ser 
a cidade informal bem como o processo de favelização, trazendo novos elementos para 
compreensão deste processo para além das dimensões físicas do território. O processo de 
formação da identidade é de fundamental importância para um entendimento mais amplo do 
território, em que destacamos a existência de uma identidade sertaneja entre aqueles sujeitos 
pesquisados. 

 Na sequência, apresentamos o processo de favelização e de precarização da vida 
através dos relatos em suas representações, destacando dois processos diferenciados de 
favelização, um dos anos 1980 e outro processo mais antigo, de ocupação das margens do rio 
Mossoró de 1883. O processo dos anos 1980 nas bordas da cidade na direção noroeste, na 
saída para Fortaleza, quando os moradores vieram em busca de emprego na cidade e foram 
ocupando a área. O outro processo, das margens do rio Mossoró, com a enchente de 1985, 
através de uma intervenção do governo estadual, com a construção de um novo bairro por 
meio de mutirão. Nessa perspectiva, propomos aprofundar o entendimento sobre as trajetórias 
dos sujeitos sociais esquecidos no processo de urbanização, aqueles que procuraram a cidade 
em fuga dos problemas do campo ocupando espaços na perspectiva informal.  

Na segunda parte, apresentamos uma discussão de método e metodologia, em que 
trazemos à tona o método dialético e a proposta da dialética sócio-espacial para compreensão 
da especificidade do processo de urbanização de Mossoró. Nesse debate, ressaltamos a 
importância de não desconectar o debate conceitual da pesquisa empírica, sob o risco de cair 
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em discursos vazios. Nesse sentido, o conceito de território passa a ser entendido no interior 
da dialética da crítica da vida cotidiana, ressaltando a importância das experiências vividas 
como momentos da totalidade. Com isso, buscamos um aprofundamento na perspectiva de 
método supracitada, com a qual estamos denominando de teoria social crítica. De nossa parte, 
acreditamos que a tradição de debate sobre a experiência vivida dos sujeitos sociais no 
interior da contradição dialética entre a dominação e a apropriação se aproxima das 
perspectivas insurgentes da América Latina no que diz respeito ao “Giro Decolonial”4. 

Na terceira parte, buscamos relacionar o entendimento do processo de formação 
econômico-social brasileiro com a de formação socio-espacial sertaneja, ressaltando a 
importância do conceito de colonialidade do poder para a compreensão contemporânea da 
influência desses processos. Nas palavras de Porto-Gonçalves e Quental (2013, p.175), no 
mundo de hoje as oligarquias se reinventam: “a velha plantation de 500 anos e suas 
monoculturas em grandes latifúndios empresariais com suas manufaturas ganhara um novo 
nome: agribusiness”. Nesse sentido, argumentamos que os conflitos e relações de poder na 
produção do espaço sertanejo se apresentam devido aos diferentes interesses de grupos 
econômicos, políticos e culturais, em que uma leitura processual surge como importante para 
o entendimento dos distintos sujeitos envolvidos na questão. 

A este respeito, como destaca Moraes (2008, p. 51): “a Geografia por décadas 
apresentou grande dificuldade para teorizar acerca de processos e dinâmicas”, se apegando à 
forma espacial como um elemento fixo, chegando a negar dimensão do tempo.  Contudo, em 
uma leitura contemporânea, a Geografia brasileira vem desenvolvendo o debate sobre a 
dimensão da formação territorial, especialmente com destaque ao resgate da memória dos 
grupos subalternos no processo de colonização, ressaltando a simultaneidade de diferentes 
temporalidades. Nesse sentido, Moraes (2008, p.53) afirma: “A análise sincrônica de tais 
processos num mesmo âmbito espacial – que envolve as dimensões econômica, política e 
cultural da vida social – permite o resgate da história de como se conformaram os atuais 
territórios”. 

Em termos históricos, se torna evidente que a formação econômico-social 
empreendida desde o processo de colonização propiciou que a estrutura agrária brasileira 
apresentasse um padrão de concentração de riqueza e poder marcada por conflitos, violência e 
expropriação. As classes dominantes se reinventam no intuito de manter o processo de 

 
4 “Assim, o debate intelectual mais elaborado sobre território, juntamente com a intensificação do diálogo Sul-
Sul promovido pelo pensamento decolonial, continua realizando importantes avanços através da interlocução 
com autores europeus críticos, alternativos” (HAESBAERT, 2020a, p. 148). 
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dominação ao longo da história do Brasil. Nas palavras de Porto-Gonçalves e Quental (2013, 
p.175): “O latifúndio, que certos setores do pensamento crítico viam como um empecilho ao 
desenvolvimento capitalista, será, na verdade, o suporte da nova fase de expansão do 
capitalismo que David Harvey chamaria, recentemente, de acumulação por espoliação.” Por 
outro lado, temos os povos subjugados por esse processo: “diversos povos e comunidades 
tradicionais com um componente comunitário diferente daquele historicamente legitimado 
pelo Estado, caracterizado pela apropriação privada” (BARBOSA; PORTO-
GONÇALVES;2014, p.13). 

Assim, no quarto capítulo, buscamos uma discussão sobre a formação sócio-espacial 
dos sertões do Nordeste, dando ênfase no entendimento da perspectiva dos sujeitos 
subalternos, buscando compreender os conflitos políticos sob a inspiração teórica do 
pensamento decolonial. Com isso, apresentamos uma contribuição da ciência geográfica no 
desvendar da prática social, especificamente através da análise dos processos que constituíram 
a existência de sujeitos políticos nos sertões do Nordeste. Buscamos compreender as relações 
de poder entre os projetos de dominação, na esteira do processo de colonização brasileiro, 
bem como as possibilidades de apropriação do espaço pelos sujeitos subalternos. Nessa 
perspectiva, apresentamos as trajetórias dos sujeitos sertanejos subalternos esquecidos no 
processo de colonização. Deixamos claro nosso entendimento de que as desigualdades sociais 
e territoriais nos sertões não estão associadas aos fenômenos físicos, mas à ordem da 
dominação política, econômica e social. 

Entretanto, não procuramos esgotar as possibilidades de compreensão do processo de 
formação sócio-espacial nos sertões do Nordeste, mas apresentar uma versão que contemple 
os sujeitos subalternos sertanejos esquecidos pela história oficial. Assim, buscamos o 
entendimento da formação sócio-espacial como relação, abrindo possibilidades para o estudo 
do ponto de vista dos vencidos, suas estratégias políticas no interior dos conflitos e relações 
de poder. Ademais, fazemos uma discussão sobre o resgate da memória política dos sujeitos 
sertanejos subalternos em diversas frentes de luta política contra o latifúndio, finalizando 
apresentando a luta de Canudos no final do século XIX. 

Como viemos argumentando, o conceito de território para pensar o espaço urbano de 
Mossoró é referenciado teoricamente pelo estudo dos conflitos e relações de poder que o 
constituem. Sendo assim, compreendemos a necessidade de destacar sua face colonial de 
dominação no intuito de compreender as marcas do latifúndio nos sertões nordestinos. Por 
outro lado, no interior da crítica decolonial sobre as relações de poder, a produção geográfica 
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se aproxima dos sujeitos subalternos destacando que é imprescindível a compreensão das 
resistências e lutas políticas contra o projeto de colonização,  resgatando a memória das lutas 
camponesas contra o latifúndio ao longo da história das lutas políticas nos sertões.  

No que diz respeito ao processo de formação sócio-espacial dos sertões, destacamos 
que o processo de colonização consubstanciou a formação de latifúndios que permanecem até 
os dias de hoje. Os sujeitos subalternos, sem acesso historicamente à terra, buscam as cidades 
como a única possibilidade de sobrevivência perante a história das desigualdades de classe. 
Através da perspectiva do território relacional, investigamos ações políticas dos sujeitos 
subalternos que chegam nas cidades, trazendo à tona suas memorias no interior dos conflitos 
territoriais. Se por um lado temos o predomínio do poder econômico na produção do território 
urbano, por outro, contraditoriamente, não podemos negar os processos de resistência social, 
na qual o resgate da memória espacial dos sujeitos políticos subalternos se apresenta de 
grande valia. 

No quinto capítulo, discutimos os impactos do processo de formação sócio-espacial 
dos sertões no que diz respeito a pobreza urbana. Nesse sentido, fazemos um resgate da 
memória dos sujeitos sertanejos subalternos no âmbito dos movimentos de deslocamento em 
períodos de seca na construção das ocupações irregulares na cidade de Mossoró-RN. Esse 
processo de expansão das desigualdades socioespaciais é ampliado na década de 1990, com a 
ascensão das teses econômicas neoliberais. Consideramos fundamental a utilização do 
conceito de território, entendido como campo de conflitos entre os projetos de dominação 
formulados pelas elites e as táticas de apropriação territorial dos sujeitos sertanejos.  

Desse modo, procuramos apresentar uma argumentação que parte do entendimento 
histórico de que os favelados de Mossoró são os sertanejos que ao longo da história da 
produção da cidade migraram fugidos da seca, realizando ações de saque ao comercio e 
ocupando os espaços para moradia. Com isso, partimos do tempo presente, da problemática 
contemporânea da desigualdade e favelização. Apresentamos a problemática contemporânea 
do processo de favelização, destacando os dados oficiais apresentados no plano local de 
habitação de interesse social - PLHIS, bem como as bibliografias que já desenvolvem um 
estudo sobre a temática, para problematizarmos as trajetórias dos sujeitos moradores das 
favelas, em que traçamos um panorama da problemática da desigualdade socioespacial na 
cidade. 

Nesse sentido, discutimos a concepção de luta política dos sujeitos subalternos e dos 
movimentos sociais urbanos no espaço sertanejo, as perspectivas de cooptação pelos mesmos 
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agentes sociais que em outro momento foram os coronéis, bem como as táticas de saída das 
teias da dominação através da ação direta em busca da sobrevivência de forma espontânea, 
com ações de saques ao comércio e ocupação das periferias da cidade de Mossoró ao longo do 
século XX, chegando ao tempo presente em que concluímos destacando a invisibilidade 
destes sujeitos perante a história oficial de dominação. 
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PARTE 1 – URBANIZAÇÃO, CIDADES MÉDIAS E DESIGUALDADES SÓCIO-
ESPACIAIS EM MOSSORÓ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nos assim chamados países subdesenvolvidos, planos sistemáticos para um rápido 
desenvolvimento significam em geral a sistemática repressão das massas.” 

(Berman,2007,p.95). 
 
 



31 
 

 
 

2 - MOSSORÓ (RN) COMO UMA CIDADE MÉDIA.   
 

O processo de urbanização brasileira traz profundas contradições e resíduos que 
marcam a história da produção do território nacional. A começar desde o período colonial no 
Nordeste brasileiro, passando pela transição do colonialismo para a fase inicial do capitalismo 
no Brasil no final do século XIX até durante todo o século XX, com a consolidação das 
grandes metrópoles e o surgimento das chamadas cidades de porte médio, que vem 
despertando a atenção para os estudos em geografia.  

Tais estudos trazem uma contribuição para o âmbito das ciências humanas em geral, 
enfatizando as particularidades e as diferenças do processo em questão, alertando para os 
conflitos entre agentes produtores do espaço e os interesses sociais no que diz respeito à 
especulação em torno do espaço urbano. É fundamental a compreensão de uma articulação 
dialética entre a totalidade e a particularidade, compreendendo as especificidades de cada 
cidade no espaço e no tempo. No período contemporâneo, no plano da totalidade, temos a 
crise generalizada no modo de produção capitalista e suas faces nas cidades, especialmente no 
que diz respeito às extremas desigualdades.  

De acordo com Harvey (2004, p.41): A urbanização concentra no espaço os meios de 
produção e a força de trabalho gerando inúmeras consequências. Para este autor, as forças da 
natureza tornam-se sujeitas a dominação humana à medida que sistemas de transporte e de 
comunicação, divisões territoriais do trabalho e infraestruturas urbanas são criadas para servir 
de fundamento à acumulação de capital. No caso da cidade de Mossoró, objeto de nossa 
pesquisa, devemos ressaltar a particularidade do seu processo de urbanização, compreendendo 
as formas e conteúdos singulares que dizem respeito a sua história e geografia. 

O processo de urbanização da cidade de Mossoró ganha impulso no último quarto do 
século XX, com o surgimento de novas economias associadas a extração de petróleo, a 
expansão do agronegócio e a continuidade da economia salineira, bem como a expansão do 
setor da construção civil, no que diz respeito ao papel do Estado na produção de 
infraestruturas para atender as demandas dos circuitos econômicos, bem como a expansão do 
mercado imobiliário de moradias de luxo. Por outro lado, destaca-se também a expansão das 
desigualdades socioespaciais no interior do processo de urbanização. 
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2.1 - ELEMENTOS DA URBANIZAÇÃO CAPITALISTA NA CIDADE DE MOSSORÓ 
(RN). 
 
 

Na argumentação de Pequeno (2008) em torno da urbanização brasileira e da 
expansão das desigualdades socioespaciais, fica claro que esses processos se apresentem com 
maior impacto nas metrópoles, mas passam a se difundir rapidamente nas cidades que 
organizam os espaços não metropolitanos. No plano nacional, por sua vez, o “meio técnico de 
integração nacional”, que se consolida entre os anos de 1945-1970, no qual nos alertam 
Santos e Silveira (2006), vai ser consolidado por inúmeras políticas de ordenamento 
territorial, orquestradas no âmbito federal, no intuito de produzir uma materialidade no 
território que fortaleça o processo de industrialização, as chamadas “condições gerais de 
produção”. Desde o Estado Novo de Vargas, passando pelo plano de metas do governo JK, até 
o planejamento autoritário dos governos militares (MORAES, 2008), observamos esse 
processo. 

Vale destacar que a passagem do Brasil predominantemente agrário para um Brasil 
urbano entre as décadas de 1960 e 1970 foi resultado de articulações específicas no âmbito da 
economia política nacional, propiciando que o processo de industrialização 
contraditoriamente incluísse de forma precária a força de trabalho presente nas cidades. No 
caso brasileiro, a migração forçada de nordestinos dos sertões foi o grande fornecedor de 
força de trabalho para o processo de industrialização na região Sudeste, especialmente na 
cidade de São Paulo, onde as periferias são formadas em quase toda a sua totalidade por estes 
sujeitos. 

Contudo, alertou de forma emergencial sobre a absurda concentração da estrutura 
agrária brasileira, com imensos latifúndios improdutivos ao lado de inúmeros camponeses 
expropriados da terra, evidenciando as contradições do processo de urbanização.  Como alerta 
Santos (2005), a urbanização brasileira foi ditada muito mais por fatores de expulsão do 
campo do que por atração das cidades, tendo em vista que o processo de industrialização foi 
incipiente se comparado com os países centrais e centralizado ao redor do Estado de São 
Paulo, formando uma região concentrada. Vale destacar também o predomínio de uma 
economia terciaria na urbanização brasileira. Em suas palavras: 

 
Ao longo do século, mas, sobretudo, nos períodos mais recentes, o processo 
brasileiro de urbanização revela uma crescente associação com o da pobreza, 
cujo lócus passa a ser, cada vez mais, a cidade, sobretudo a grande cidade. O 
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campo brasileiro moderno repele os pobres, e os trabalhadores da agricultura 
capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos. A indústria se 
desenvolve com a criação de pequeno número de empregos, e o terciário 
associa formas modernas a formas primitivas que remuneram mal e não 
garantem a ocupação. (SANTOS, 2005, p.11.) 

 
Observamos que no interior do processo de urbanização brasileira como um todo se 

reproduz essa lógica, especialmente nas grandes metrópoles e cidades médias, no qual 
identificamos que o acesso por aqueles retirantes vindos do campo reproduz e amplia as 
desigualdades, pois através da ação de ocupação e construção da moradia em favelas, temos 
uma territorialização precária. De acordo com Villaça (1986), entre os anos 1950 e 1970 as 
favelas, reconhecidas como produção da moradia em loteamentos ilegais, predominam nas 
cidades grandes e pequenas do Brasil. Para o autor, a expansão da moradia precária pelos 
trabalhadores não foi absorvida pelos programas habitacionais desde a criação do sistema 
financeiro de habitação com o BNH em 1964. 

No interior desse processo, como nos informa Moreira (2014), no ano de 1960 o 
Brasil tem um forte processo de concentração industrial na região Sudeste, com um percentual 
de 79% das indústrias localizadas em diferentes pontos do triângulo São Paulo – Rio de 
Janeiro – Belo Horizonte. De acordo com Araújo (2000), nesse contexto surge a SUDENE, 
com a prática de incentivos fiscais e investimento de empresas estatais na busca de romper o 
fraco dinamismo econômico da região Nordeste. Na esteira dos fluxos econômicos para a 
Região Nordeste, vão surgir os subespaços dinâmicos, dentre eles a região produtiva de 
Mossoró (RN) (ELIAS e PEQUENO, 2010). Nas palavras de Araújo (2000, p. 173): 
“Tendências de acumulação privada reforçadas pela ação estatal, quando não comandada pelo 
Estado brasileiro, fizeram surgir e se desenvolver no Nordeste diversos subespaços dotados de 
estrutura econômicas modernas e ativas [...]”  

Na década de 1960, a queda das agroindústrias no Nordeste e os processos de 
mecanização da atividade salineira atingiram a cidade de Mossoró. Nesse período, a 
SUDENE, recém-criada, se concentrou em estudos e pesquisas sobre a dotação de recursos 
naturais no Nordeste e na ampliação da oferta de infra-estrutura econômica. Como nos diz 
Araújo (2000, p.172): “Direta ou indiretamente, foi o setor público quem puxou o crescimento 
das atividades econômicas que mais se expandiram na região, nos anos 70 e 80, segundo 
dados da SUDENE (1992) [...]”. Nesse contexto, a rede urbana brasileira também passou por 
uma importante reorganização, em que os espaços urbanos não metropolitanos do Nordeste, 
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como Mossoró, passaram a ter grande importância na economia nacional (CORRÊA, 2006).  
Para Sposito (2001), a crise no capitalismo deflagrada em meados da década de 

1970, propiciou novas formas de articulação da economia brasileira ao capitalismo 
internacional na década de 1980; essas, segundo a autora, foram ocasionadas pela busca de 
recomposição e ampliação das taxas de lucro.  Acompanhando essa tendência, entendemos 
que o processo de expansão do urbano tanto em sua perspectiva material como social passou a 
se estender nas últimas décadas, não apenas para as metrópoles, mas também para os espaços 
urbanos não metropolitanos, fazendo com que a cidade de Mossoró se articulasse nesse 
contexto de dispersão da urbanização.  

No âmbito dessa discussão, surgem questionamentos sobre uma possível definição 
do que vem a ser cidade média. Para Sposito (2009), pensar a definição de uma cidade média 
passa pelo entendimento dos seus conteúdos no contexto de uma rede de cidades. De acordo 
com a autora, podemos dizer que as cidades médias são espaços transitórios que 
desempenham papéis de intermediação no âmbito da rede urbana. Uma variável de suma 
importância na análise das cidades médias é a sua região de influência: 
 

No geral, o que se quer entender historicamente por cidades médias, não são 
cidades de porte médio (aquelas que tem tamanho demográfico médio), mas 
são aquelas cidades que, na rede urbana, desempenham o papel de 
intermediação entre as pequenas e as grandes, então são cidades que 
comandam uma região, que polarizam uma região, que crescem em 
detrimento da sua própria região ou crescem em função da sua própria 
região, as duas coisas acontecem. Cidades médias que ampliam seus papéis, 
porque diminuem os papéis das cidades pequenas a partir de uma série de 
mecanismos econômicos, ou cidades que, em função do tipo de atividade 
que têm, das lideranças que ali se encontram, são capazes de crescer e propor 
um projeto ou desempenhar um papel político, econômico e social de 
crescimento para toda uma região. (SPOSITO, 2009, p.19)  

A cidade de Mossoró se apresenta no contexto contemporâneo como uma destacada 
centralidade regional (ELIAS e PEQUENO, 2010), reconhecida como uma cidade de porte 
médio que atende à demanda de outras cidades menores do entorno no que diz respeito a 
comércio e serviços, principalmente os educacionais e de saúde, também se caracteriza pelo 
impulso da indústria da construção civil, na construção de inúmeros edifícios, com destaque 
para o bairro Nova Betânia, bem como pelas históricas economias do sal, petróleo e 
agronegócio. Conforme argumentação de Elias e Pequeno (2010), Rocha (2005) e Pinheiro 
(2006), a cidade de Mossoró na década de 1980 se insere na onda global de reestruturação 
produtiva, apresentando acentuado processo de modernização associado às economias citadas. 
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Para Elias e Pequeno (2020): 
 

Este é o caso de Mossoró, que, além de comandar ampla região produtiva do 
agronegócio5, que abarca municípios dos estados do Ceará e do Rio Grande 
do Norte, se destaca não só como a maior produtora de melão do Brasil, mas 
também pela extração de sal marinho e de petróleo. Somadas ao terciário que 
atende a ampla região de influência, estas atividades resultaram no 
espraiamento da cidade de forma desordenada em diferentes frentes, 
ultrapassando a BR 304 – rodovia federal que interliga a cidade a Natal (RN) 
e a Fortaleza (CE), e avançando em direção aos distritos e municípios 
vizinhos por meio de vias regionais. Por conta disso, grandes obras foram 
implantadas de modo a aliviar o fluxo e garantir maior segurança no trecho 
desta rodovia, que progressivamente passa a ser incorporado ao sistema 
viário da cidade, como via estruturante (PEQUENO e ELIAS, 2020, p. 113). 

 
Já em 1974, no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano para 

Cidades de Porte Médio, o plano diretor de organização do espaço urbano de Mossoró 
destacava a centralidade regional do Município de Mossoró, destacando a existência de 
equipamentos urbanos e de toda uma dinâmica econômica que constituía a cidade como um 
centro polarizador. Neste documento é afirmado: 
 

A cidade de Mossoró situa-se a meia distância de Natal e Fortaleza [...]. 
Observou-se que o posicionamento da cidade às margens da BR 304 não 
teve maiores impactos face o maior dinamismo de Fortaleza e Natal. Isto, em 
primeiro lugar, pelo próprio estágio de crescimento da cidade – capaz de se 
resguardar de possíveis esvaziamentos – e, em segundo lugar, pelo tipo de 
influência recebida e derivada de Mossoró. Assim, a influência de Fortaleza 
e Natal não parecem ser do tipo “sufocante” e sim complementar. Por outro 
lado, Mossoró polariza uma vasta área do oeste, que tem como limites as 
áreas de influência das referidas capitais e da cidade de Campina Grande. 
Por isso, acredita-se que a ampliação da área de influência desses polos não 
manifesta perspectivas de amortecimento do dinamismo da cidade de 
Mossoró. (PREFEITURA DE MOSSORÓ, 1974, p. 30)  

No tocante as atividades econômicas, os trabalhos de Rocha (2005); Pinheiro (2006); 
Elias e Pequeno (2010) ressaltam a importância das atividades do agronegócio, petróleo, sal e 
a construção civil conformando a região de Mossoró como um subespaço dinâmico. No 
tocante as atividades econômicas especialmente do Agronegócio, mas também do Petróleo e 
Sal, observa-se um processo de fragmentação espacial, como diz Santos (2015, p.92), em que 
a organização do espaço se subordina “a lógicas distantes externas em relação à sua área de 
ação”. Tal processo vem a confirmar a inserção da Cidade de Mossoró nas redes globais da 
economia como uma cidade média. Na cidade de Mossoró, principalmente a partir de meados 
da década de 1980, percebemos que existiu uma convergência entre as escalas das fronteiras 
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globais, e a escala do espaço urbano, denotando que as formas da cidade adquiriam cada vez 
mais conteúdos globais.   

Em termos das relações econômicas, pode-se dizer que a atividade salineira, apesar 
da mecanização e da diminuição considerável dos postos no mercado de trabalho em fins da 
década de 1960, início da década de 1970, continuou como de grande importância para a 
economia da cidade, e até para o Estado. De acordo com dados do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), para 2007, o Rio Grande do Norte, mais especificamente 
Mossoró e cidades como Grossos, Areia Branca e Macau, pertencentes à região polarizada por 
Mossoró, tiveram uma produção estimada em torno de 5.066 mil toneladas.  Portanto, mais de 
72% da produção total brasileira de sal, correspondente a mais de 94% da produção/extração 
nacional de sal marinho. 

No concernente à agropecuária, na década de 1960, principalmente com a decadência 
da atividade algodoeira, que foi substituída pelo agronegócio de frutas tropicais, o qual 
adquiriu expressiva importância em Mossoró e região desde a década de 1980, visto que 
passou por um processo de intensa modernização pautado, sobretudo, pela agricultura 
científica (ELIAS, 2003).  

Em Mossoró e região se destacam grandes empresas no ramo do agronegócio, como 
a NOLEM e a multinacional Del Monte Fresh Produce, entre outras. Tendo como locomotiva 
essas empresas, a região sobressai como a maior produtora e exportadora de melão do Brasil. 
Elias (2006; 2010; 2011) teoriza sobre a formação de um arranjo territorial produtivo agrícola, 
constituído pelo território do agronegócio comandado a partir da cidade de Mossoró, que 
abarcaria extensa área, atingindo até o Estado do Ceará.  

Em relação à Petrobras, sua chegada à cidade no início da década de 1980 propiciou 
visíveis transformações no espaço urbano, pois a extração petrolífera passou a ser um dos 
principais setores no qual o crescimento econômico se refletiu diretamente nas metamorfoses 
espaciais, pois inúmeras outras empresas prestadoras de serviços no ramo petrolífero também 
se instalaram ali. 

Na atualidade, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
Mossoró, no contexto da bacia potiguar, conforma a segunda maior extração de óleo do país, 
sendo a maior em produção terrestre, com 16.750 m3, considerando-se apenas a área do 
graben principal5. Diante desta condição, a cidade recebe grandes quantias no repasse dos 

 
5 Graben ou fossa tectónica é a designação dada em geologia estrutural a uma depressão de origem tectónica, 
geralmente com a forma de um vale alongado com fundo plano, formada quando um bloco de território fica 
afundado em relação ao território circundante em resultado dos movimentos combinados de falhas geológicas 
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royalties por parte da Petrobras.   
Contudo, nessa conjuntura, Romcy (2011) afirma que a grande maioria dos 

trabalhadores da região de Mossoró (RN) trabalha na informalidade. Em suas palavras: “[...]o 
mercado de trabalho regional se realiza em grande parte à margem da formalidade” (ROMCY, 
2011, p.107). Em sua pesquisa, a autora destaca que levando em conta a população 
economicamente ativa, que é a população da cidade apta a trabalhar, em torno de apenas 27% 
estão empregados dentro da formalidade, o que caracteriza um número bem acentuado de 
trabalhadores informais. 

Ademais, em compasso com o crescimento econômico, ao longo de todo o século 
XX tivemos um processo de deslocamento de sertanejos em períodos de seca, que acabaram 
conformando a maioria da população pobre da cidade. Nesse contexto, Romcy (2011) afirma 
que a grande maioria dos trabalhadores da região ganha salário mínimo ou que pouco suprem 
as condições de subsistência, enquanto uma minoria está empregada em altos cargos com 
bons salários. É importante ressaltar o caráter diminuto desses trabalhadores especializados, 
os quais ocupam cargos com altos salários e alto poder de consumo, formando uma classe 
média6, que não é proprietária dos meios de produção, mas adentra de forma específica a 
organização do trabalho capitalista, em contradição com a grande maioria da população da 
cidade, que vem se inserindo no mercado de trabalho da cidade de forma precária. Nesse 
contexto, a problemática da desigualdade social também se apresenta no plano da moradia. 

Em sua argumentação, a autora afirma outra variável fundamental na análise das 
cidades médias passa pelo debate do município, prezando pelo entendimento da relação entre 
cidade e campo, pois: “Não há qualquer possibilidade de compreender cidades pequenas e 
cidades médias sem tratar dessa articulação” (SPOSITO, 2009, pp.15-16). Ela afirma: 
“Reconhecer uma parcela do território como urbana porque nela se observam determinados 
níveis de densidade habitacional, pode ser um ponto de partida, mas nunca o ponto de 
chegada para a análise.” (SPOSITO, 2006a, p.113). 

Conforme Sposito (2006a) destaca, um aprofundamento no entendimento da questão 
cidade e campo se dá a partir da diferenciação social. Em termos históricos, o estabelecimento 

 
paralelas ou quase paralelas. Fonte: Guerra, A.T. “Dicionário geológico-geomorfológico”. Rio de Janeiro: IBGE, 
1969. 
6 Lefebvre (1976, p. 17) afirma que “o Estado racional, portanto, constitucional, tem, segundo Hegel, uma base 
social: a classe média. Nesta classe se encontra a cultura que vai ao encontro, sustentando-a, da consciência do 
Estado. Não existe Estado moderno sem classe média, sua base tanto no que diz respeito à inteligência como à 
legalidade. [...] nesta classe média recrutam-se seja por cooptação, seja por via de concurso, os funcionários. 
Uma burocracia competente, selecionada mediante provas severas, eis a verdadeira base social e substancia do 
Estado”. 
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da divisão social do trabalho teve como condição e consequência a constituição da divisão 
entre cidade e campo, em que a diferenciação pode ser observada a partir do atributo 
concentração, mas também na dinâmica que articula estes espaços, pois: “Não há 
diferenciação social sem divisão social e territorial do trabalho e a divisão territorial do 
trabalho mais elementar é a que se estabelece entre a cidade e o campo” (SPOSITO, 2006a, 
p.116). Entretanto, no plano contemporâneo, tem se ampliado a área de transição entre o que 
se apreende como cidade e o que se compreende como campo. Nesse sentido, ela afirma: “O 
reconhecimento de um contínuo cidade/campo não pressupõe o desaparecimento da cidade e 
do campo como unidades espaciais distintas, mas a constituição de áreas de transição e 
contato entre esses espaços [...]” (SPOSITO, 2006a, p.121). 

Na cidade de Mossoró, essa expansão torna evidente os conflitos entre cidade e 
campo, pois na medida em que a cidade cresce, vai se estendendo por sobre o campo e 
conformando uma grande mescla na paisagem.  Ao mesmo tempo em que observamos o 
designer arrojado do shopping, também podemos nos deparar com alguns animais 
provenientes de algumas fazendas remanescentes.7 Debatendo as relações e contradições entre 
a cidade e o campo, Lefebvre (1999) afirma que onde a propriedade fundiária é predominante, 
como na América Latina, esse conflito se faz maior. Segundo o autor: “Em lugar de uma 
absorção e reabsorção do campo pela cidade, em lugar de superação de sua oposição, tem-se 
uma deterioração recíproca: a cidade explode em periferias e o vilarejo se decompõe [...]” 
(LEFEBVRE, 1999, p.168). No caso do município de Mossoró, Bezerra (2012) destaca: 

 
Paralelo ao dinamismo da economia do espaço urbano de Mossoró com o 
notável crescimento da cidade mediante investimentos no chamado tripé da 
economia regional, qual seja: a atividade da produção de sal,extração de 
petróleo e fruticultura (ELIAS,PEQUENO, 2010; ROMCY,2011), temos 
uma situação extremamente complexa na zona rural do município. Nesse 
espaço se encontram processos de disputas territoriais intensas que envolvem 
trabalhadores em situações sociais distintas. Em um raio de apenas 10 km² 
podemos encontrar trabalhadores acampados do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Projetos de Assentamentos do 
INCRA; comunidades rurais que produzem melão mediante a organização 
em cooperativas de pequenos produtores; presença da Agrícola Famosa, 
maior empresa de produção de melão do Brasil e a vila de moradores onde 
vivem ex-funcionários da extinta empresa Mossoró Agroindustrial/MAISA, 
que já foi uma das maiores empresas produtora de frutas do Brasil. 
(BEZERRA, 2012 p.303)  

 
7 A instalação do Mossoró West Shopping bem como dos inúmeros outros equipamentos nessa nova centralidade 
avançou com os incentivos e doação de terreno por parte da prefeitura municipal por sobre a antiga fazenda São 
João. 
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No que diz respeito à cidade de Mossoró, em seus diminutos passos em direção à 
reforma agrária, temos especificidade de um pequeno crescimento da população residente 
rural no século XXI. No ano de 1991 a população residente total era de 192.267, em que a 
população rural era de 14.936, com uma taxa de urbanização de 92.20%; no ano de 2000 a 
população residente total era de 213.841, e a população rural do município era de 14.760, com 
uma taxa de urbanização de 93,10%; no ano de 2010 a população residente total era de 
259.886, sendo a população rural de 22.605, com uma taxa de urbanização de 91,30%. 

Em sua pesquisa, Bezerra (2012) destaca a intensa relação cidade e campo no 
Município de Mossoró, em que os camponeses com ou sem acesso à terra “[...] participam das 
redes de exploração/precarização da força de trabalho”(Ibidem, p.306), quer seja na cidade ou 
no campo. Por um lado, muitos assentados vão trabalhar na cidade de Mossoró, quer seja nos 
empregos da construção civil ou na informalidade. Por outro lado, ele destaca que muitos 
desempregados da cidade também trabalham no campo no interior da dinâmica do 
agronegócio. No plano da moradia, as relações cidade e campo também são intensas. Nas 
palavras de Bezerra (2012, p. 306): “o movimento de moradia rompe a escala do urbano e 
vislumbra na possibilidade da constituição de assentamentos uma oportunidade de construir 
não somente sua moradia, como também, a chance de realizar uma trajetória rompida pelo 
processo de desterritorialização.”  Ele diz mais: “[...] muitas das famílias acampadas são 
formadas por moradores e ex-moradores das favelas da cidade de Mossoró.” (BEZERRA, 
2012, p.323). 

Em nossos trabalhos de campo também pudemos verificar essa dinâmica intensa da 
cidade e campo no que diz respeito a ocupação urbana e acampamento rural, em que nossos 
entrevistados ressaltavam que a luta pelo acesso a Moradia em muitos casos era alcançada 
com o acesso à terra nos assentamentos rurais. De nossa parte, compreendemos as 
contradições da perspectiva de morar na favela de uma cidade como Mossoró, em que a 
maioria da população de bairros como Santa Helena e Wilson Rosado trabalham em lixões, 
vislumbrando, em muitos casos, o acesso a terra pela reforma agrária. Contudo, como destaca 
Bezerra (2012, p.329): “Os assentamentos assumem o papel de depositários de mão de obra 
para o capital empresarial do agronegócio frutícola. Com isso, a posse da terra que deveria 
possibilitar a autonomia da agricultura camponesa, não necessariamente garante que o 
camponês não terá de se submeter a outras formas de inserção laboral.” 

De todo modo, no que diz respeito ao crescimento econômico e o processo de 
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urbanização, entre outras fontes, a revista VOCÊ S/A8, catálogo do empresariado brasileiro, 
todos os anos publica a pesquisa Cem melhores cidades para trabalhar no Brasil, em que 
Mossoró tem constatado, nos últimos anos, como a 11a melhor cidade para se trabalhar no 
Nordeste. 

A revista VEJA também fez referência a Mossoró9 em reportagem especial sobre as 
vinte metrópoles brasileiras do futuro. Destacou as instituições de ensino superior da cidade e 
as economias que sucederam a produção de sal na locomotiva local, como o agronegócio, 
petróleo e construção civil, bem como a realidade da industrialização ali vivenciada no século 
XXI, quando 23 fábricas se instalaram no distrito industrial desta, atraídas pela oferta de gás 
natural.   

Tendo em vista tais publicações, entre outras, a prefeitura municipal promove amplo 
trabalho de reforçar o imaginário segundo o qual Mossoró é uma cidade de todos, e nela o 
crescimento econômico mais cedo ou mais tarde será dividido por toda a população com o 
acesso ao mercado de trabalho.  

Em publicação da prefeitura10 denominada “Mossoró: metrópole do futuro”, 
conforme exposto, os investimentos em políticas públicas da última gestão estão 
transformando Mossoró e a colocando em lugar de destaque nacional. De nossa parte, 
acreditamos que o caminho da modernização econômica não é a saída para a crise geral da 
sociedade. Defendemos a necessidade de saídas alternativas para o processo de modernização. 

Tais aspectos associados ao desenvolvimento da centralidade regional, bem como do 
seu crescimento econômico, não fazem parte dos objetivos de estudo em nosso trabalho, mas 
se faz necessária sua apresentação no intuito de relacionar com o crescimento populacional da 
cidade, que se deu em compasso com o crescimento econômico, tendo em vista o 
deslocamento de sertanejos em busca de emprego em Mossoró. Para termos uma noção do 
crescimento populacional da cidade, podemos citar que no ano de 1970 a cidade tinha uma 
população total de 97.245, passando para 145.981 no ano de 1980, chegando a uma população 
de 192.267 em 1991, 213.841 no ano 2000 e 259.841 em 2010. Para o ano de 2020, o IBGE 
apresenta estimativas de uma população de 300.618 pessoas. 

 
 

 
8 Revista VOCÊ S.A ,  Ed. 96, Junho de 2006; Revista VOCÊ S.A, Ed. 109, julho de 2007. 
9 Revista VEJA, Edição de 1 º de setembro de 2010, assinada pelo jornalista Leonardo Coutinho.  
10 Publicação do mês de setembro de 2010.  



41 
 

 
 

Tabela 1 - População residente em Mossoró. 1940 a 2010 
Ano População residente 

Total 
População 
residente 
urbana 

População 
residente rural 

Taxa de 
urbanização 

1940 31.515 13.730 17.785 43,56% 
1950 40.681 20.088 20.593 49,37% 
1960 50.690 41.476 16.214 81,82% 
1970 97.245 79.509 17.736 81,76% 
1980 145.981 122.261 23.728 84,15% 
1991 192.267 177.331 14.936 92,20% 
2000 213.841 199.081 14.760 93,10% 
2010 259.886 237.281 22.605 91,30% 

Fonte: IBGE. 
 
 
 A análise histórica da cidade até seu crescimento econômico atual nos faz 
compreender como se deu o processo de expansão do urbano em sua articulação com a 
reestruturação da cidade, evidenciando que esses processos não dizem respeito apenas a 
escala local. Sendo assim, faz-se redobrada a importância de uma análise em que as escalas 
estejam articuladas em seus desenvolvimentos geográficos desiguais, pois, assim, “podemos 
avaliar de modo mais pleno as intensas contradições hoje existentes no âmbito das trajetórias 
capitalistas da globalização.” (HARVEY, 2004, p.115).  

A recente dinâmica econômica com incentivos de toda ordem providos pelo estado, 
tem promovido transformações no espaço urbano da cidade. Uma das últimas obras de infra-
estrutura que a prefeitura realizou na cidade foi a ampliação da Avenida Rio Branco, que vai 
desde o centro até as mediações do distrito industrial na BR - 304. Nesse contexto, Sposito 
(2006) afirma a necessidade de se pensar tempo e espaço em uma perspectiva articulada, 
tencionando a necessidade de se pensar não apenas na escala espacial, mas também na 
temporal, entendida como “a articulação entre períodos, adequadamente recortada, que nos 
permite reconhecer tempos que sejam relevantes, do ponto de vista histórico e, portanto, 
teórico para análise” (SPOSITO, 2006, p. 147). 

Na busca de aprofundamento do entendimento sobre seu objeto de estudo, qual seja, 
as cidades médias, a autora afirma que as mesmas em etapas pretéritas do desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil estavam inseridas em redes urbanas hierarquicamente organizadas.   

Ademais, refletindo sobre a perspectiva contemporânea, Sposito (2006) endossa o 
debate em torno das contradições entre o local e o global, pois, dialeticamente, o local 
também influencia o nacional e o global e vice-versa. De todo modo, para Sposito (2006b, 
p.155) “a valorização do empírico, no sentido do contato direto com espaços urbanos e atores 
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de diferentes tipos, torna-se necessária” na busca de trazer uma maior densidade ao 
entendimento sobre as articulações e contradições dos agentes produtores do espaço. Por sua 
vez, Lefebvre (2001) alerta para as relações diretas entre pessoas e grupos na produção do 
espaço. Ele as denomina de ordem próxima, superando a análise estrutural da produção do 
espaço que se furta a analisar as articulações mais íntimas.  

Por outro lado, em uma perspectiva de análise da totalidade, para Damiani (2002), o 
desenvolvimento das forças produtivas e técnicas da sociedade não são apropriados pela 
população em sua vida cotidiana, pelo contrário, encontram-se reduzidos ao acesso de uma 
minoria que articula economia e política, mercado e Estado na produção do espaço de 
segregação e expansão das desigualdades socioespaciais. Em contraponto, “Lefebvre propõe a 
apropriação dessa tecnologia em um urbanismo renovado, não o de construir moradias 
massificadas, de péssima qualidade, que afasta os homens da cidade e dos outros homens” 
(Ibidem, 2002, p.82) 

Desta feita, a busca pelo acesso à cidade pelos sujeitos sertanejos em todo o processo 
histórico de produção do espaço de Mossoró, com suas ações de saque ao comercio e 
ocupação dos espaços para moradia em períodos de seca é apenas mais um episódio das lutas 
sociais contra a forma da mercadoria que se materializa na cidade, com a propriedade do solo 
e as desigualdades extremas na questão da moradia. Isto nos permite indagar quais seriam os 
caminhos para pensar as possibilidades de um salto qualitativo no que diz respeito à 
socialização das forças produtivas nas e das cidades? Nas palavras de Milton Santos: 

 
Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 
problemáticas parecidas. Seu tamanho, tipo de atividade, região em que se 
inserem etc. são elementos de diferenciação, mas, em todas elas, problemas 
como os do emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos 
esgotos, da educação e saúde são genéricos e revelam enormes carências. 
Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas. Mas essas 
chagas estão em toda parte. Isso era menos verdade na primeira metade deste 
século, mas a urbanização corporativa, isto é, empreendida sob o comando 
dos interesses das grandes firmas, constitui um receptáculo das 
consequências de uma expansão capitalista devorante dos recursos públicos, 
uma vez que esses são orientados para os investimentos econômicos, em 
detrimento dos gastos sociais. (SANTOS, 2005, p.105) 

 
Contudo, não procuramos através dos estudos da economia política reafirmar a 

necessidade do crescimento econômico em tais cidades como possibilidade de projeto social, 
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já que vislumbramos uma crítica do modelo de urbanização vigente, marcado pelo acesso ao 
modo de produção na perspectiva da venda da força de trabalho. O projeto econômico-
político do processo de urbanização em sua estratégia de centralizar no espaço das cidades a 
força de trabalho, em busca de um maior lucro devido à disponibilidade de um exército de 
reserva, foi à marca na história do Brasil do século XX. 

Observamos que no interior do processo de urbanização brasileira como um todo se 
reproduz essa lógica, mas no tocante à nossa pesquisa, especialmente naquelas cidades do 
semiárido nordestino, identificamos que o acesso às cidades por aqueles retirantes vindos do 
campo reproduz e amplia as desigualdades, pois através da ação de ocupação e construção da 
moradia, temos uma territorialização precária, a produção de uma cidade informal, na qual a 
história oficial produz um discurso da invisibilidade destes sujeitos.   

Certamente que existe um entrelaçamento entre os aspectos econômicos e sociais no 
processo de urbanização, tendo em vista que a desigualdade de classe se apresenta como uma 
desigualdade nas condições de moradia e acesso aos serviços urbanos. Em nosso trabalho 
procuramos ressaltar o deslocamento de sertanejos para a cidade de Mossoró em busca de 
empregos nos períodos de seca11, formando o processo de favelização da cidade.  

Como destaca Elias e Pequeno (2010), no plano de estruturação do ambiente 
construído, a questão da moradia pode ser analisada sob três ângulos que se complementam : 
1) A cidade das políticas públicas : “onde prevalece a localização de conjuntos habitacionais 
de interesse social” (pp.238-239); 2) A cidade informal e espontânea : “correspondente às 
formas de moradia predominantemente precárias” (p.239); 3) A cidade do Mercado 
imobiliário: “agrupando as áreas sob influência de incorporadores imobiliários, voltadas para 
aqueles com maior poder aquisitivo” (p.239). Em suas palavras:  
 

Do crescimento urbano de Mossoró emergem espaços de riqueza, onde 
passam a predominar loteamentos fechados, condomínios horizontais e 
verticais, bem como centros comerciais e de serviços, além de formas 
precárias de moradia associadas à carência de redes de infraestrutura urbana 
e de equipamentos sociais, estabelecendo um quadro de segregação 
socioespacial, configurando-se intensas disparidades entre as partes que 
compõem a cidade. (ELIAS e PEQUENO, 2010, p.239). 
 
 
  

 
11 Apresentamos um aprofundamento sobre o deslocamento de sertanejos historicamente para Mossoró no 
terceiro capítulo. 
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2.2 - ELEMENTOS PARA ANÁLISE HISTÓRICA DA QUESTÃO DA MORADIA EM 
MOSSORÓ: CIDADE INFORMAL, CIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADE 
DO MERCADO IMOBILIÁRIO. 
 
 

Levando em consideração a proposta de Elias e Pequeno (2010) para análise da 
estruturação urbana, no que diz respeito ao imbricamento de três cidades, quais sejam: a 
cidade informal, a cidade das políticas públicas e a cidade do mercado imobiliário, traçamos 
um histórico do processo de ocupação urbana na cidade de Mossoró desde o final do século 
XIX, quando a mesma apresenta sinais de crescimento urbano. 

Para Felipe (1988), a cidade de Mossoró tem sua origem nas fazendas de gado, com 
ocupação muito lenta do espaço até 1857, tendo um apogeu comercial solidificado com a Seca 
de 1877, quando as elites locais articularam as obras de socorros aproveitando a força de 
trabalho sertaneja para os melhoramentos do espaço urbano da cidade. Com a seca de 1877 
formam-se os primeiros bairros subalternos da cidade, com a formação dos Paredões e Alto do 
Pão Doce (atual Bom Jardim) ao norte, bem como Alto dos Macacos (atual Alto da 
Conceição) ao sul. No alto do Pão-Doce, por exemplo, durante as secas de 1877-1879 foi 
construído um abrigo “para recolhimento dos variolosos, enquanto esperavam a hora final” 
(SILVA, 1975, p. 34).  

Contudo, em um momento um pouco anterior a Seca de 1877, fizemos destaque para 
os primeiros conflitos entre dominação e apropriação do espaço urbano, através das formas 
culturais expressas pelas classes subalternas com a existência de festas como o samba nos 
arrabaldes de Mossoró em 1873, através de fontes do Jornal O Mossoroense, “estes folguedos 
ou danças semisselvagens, que se fazem acompanhar de gritos e alaridos, que perturbam o 
sossego público às dez horas, além de serem impróprios d’ uma cidade” (FONTELES 
NETO,2009, p.118). Podemos observar o conteúdo higienista do discurso das elites locais nos 
códigos de posturas12 antes mesmo da grande ação de massa que aconteceria na seca de 1877. 

Em um resgate histórico, no que diz respeito à seca de 1877 em Mossoró, Neves, 
(2000, p.27) argumenta que a cidade que possuía em torno de 4.000 habitantes no ano de 
1878, recebe cerca de 32.000 retirantes que passam a perambular pelas ruas, pedindo esmolas, 
ocupando as áreas públicas, “[...] agredindo a sensibilidade da elite urbana local”. No relato 
de Cascudo sobre a seca de 1877 em Mossoró é ressaltado o estado lamentável dos 
“flagelados” e indigentes da seca, que vinham da Paraíba e Ceará. Em suas palavras: 

 
12 Ver: (SILVA, 1975) – A Evolução Urbanística de Mossoró. 
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A seca sacode para a cidade uma multidão das províncias vizinhas da 
Paraíba e Ceará. A câmara oficial ao Presidente da Província a 16 de agosto 
de 1877 anunciando a presença de febres intermitentes e biliosas 
gastroenterites, angina de diversos grãos e enterites ulcerosas [...] a 4 de 
março de 1878 [...] são tristes e lamentáveis as circunstâncias em que se acha 
a população indigente desta cidade, superior a quarenta mil (40.000) 
emigrantes de diversas províncias, aqui chegados, quase que por um milagre 
– nus, famintos e afetados de inchação das extremidades inferiores. [...]. A 
maior parte dessa gente não encontrando um teto que lhe sirva de abrigo 
passa os dias e as noites expostas às intempéries do tempo ao sol e ao 
relento, donde resulta principalmente a espantosa mortalidade que atinge 40 
pessoas ao dia (CASCUDO, 2010, p. 136). 

 
Trata-se da ação desesperada de uma população marcada pela desigualdade no acesso 

à terra desde o processo de colonização, que encontrava subsistência apenas no trabalho com 
a terra como agregados, mas que com as secas viu inviabilizado seu próprio sustento e de suas 
famílias tendo de migrar para as cidades. No ano de 1879 as agruras do sertanejo e de suas 
famílias continuavam a caracterizar o cenário local, ampliando o número de “flagelados” na 
cidade: “Mossoró foi à cidade acolhedora dos indigentes de 1877-80. Não apenas 40.000, mas 
70.000 abrigaram-se na proteção de outubro de 1879.” (CASCUDO, 2010, p. 140). 

No plano prático, as estratégias territoriais de dominação se realizavam nos conflitos 
entre os flagelados que migravam para as cidades e as normas e códigos de postura do/no 
espaço urbano, resultando na construção de campos de concentração para o aprisionamento 
dos sertanejos, como uma resposta para os anseios da classe dominante nas cidades. No caso 
de Mossoró, a existência de um campo de concentração para os flagelados se deu na seca de 
1877, com o Alto do Pão Doce.  No âmbito dos códigos de postura de 1881 e 1888, observa-
se que os documentos traziam certo receio com o “crime” por parte dos “flagelados” da seca 
que perambulavam pela cidade (SILVA, 1975).. 

De todo modo, de acordo com Felipe (1982, p. 55), a seca de 1877 já encontrou 
Mossoró como uma centralidade regional, “portanto, como o lugar da concentração das 
alternativas de sobrevivência. Ela trouxe um contingente enorme de flagelados, que vinham 
buscar sua subsistência na cidade mais rica da região.” De acordo com Maciel (2013), durante 
a seca dos anos 1877-78 a cidade conseguiu, contraditoriamente, através do trabalho do 
retirante, impulsionar seu comércio, bem como a construção e melhoramento de 
equipamentos públicos. 

A vinda dessas populações para a cidade de Mossoró na seca de 1877, entendidas 
como força de trabalho barata para os comerciantes e proprietários de salinas, foi fator 
decisivo para a formulação de um discurso das elites locais no intuito da concentração em 
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Mossoró dos recursos vindos do governo central para os socorros dos flagelados, lhe 
rendendo lucros. Obras como estradas, açudes, cadeia pública e a retificação do rio Mossoró, 
beneficiou os empreendedores capitalistas, que passavam a explorar essa mão de obra entre 
10 a 12 horas por dia a troca de farinha e rapadura. 

Contudo, nem toda força de trabalho sobreviveu para ser explorada nas obras dos 
socorros públicos, configurando uma geografia do drama humano. Falcão (2009, p. 168) 
apresenta documento do presidente da província do Rio Grande do Norte em 1879 sobre o 
sepultamento de 31 mil pessoas no cemitério público, em suas palavras, “sem perigo de erro”, 
bem como mais 5 mil que foram enterradas fora do cemitério. 

O processo de luta e apropriação do espaço pelos subalternos em Mossoró continua 
no ano de 1881, quando casas feitas de barro e palha foram destruídas ao redor da igreja de 
Santa Luzia, bem como as casas de lata que ficavam ao lado do rio. Nas palavras de 
Raimundo Nonato da Silva “a partir de 1881, a Câmara Municipal de Mossoró mandou 
desapropriar e destruir os casebres que afeiavam a cidade.” (SILVA, 1975, p. 26). Trata-se de 
um conflito entre dominação e apropriação na produção do território urbano. Por um lado, a 
apropriação do espaço por meio de ocupações, chamadas por eles mesmos de invasões, bem 
como ações espontâneas de saque ao comércio em momentos de fome extrema, por outro a 
dominação da articulação coronelista com o governo central, ao reverter as pressões dos 
“flagelados” em obras de melhorias do espaço urbano. 

Perante a continuidade dos processos de seca nos anos finais do século XIX, as elites 
intelectuais e os bacharéis, foram adquirindo experiência com as negociações, como no ano de 
1889, no qual a Câmara pediu auxílios “informando que o povo se aglomerava à porta da 
municipalidade” (CASCUDO, 2010,p.152). Ou mesmo em 1898, quando os documentos 
relatam que o Presidente da Intendência telegrafou para o Ministro da Justiça e Interior do 
governo central; neste caso, podemos perceber que as elites locais vão formulando um 
discurso para atrair recursos do governo central no intuito de construir as melhorias urbanas 
em Mossoró, através da exposição do problema dos flagelados da seca. Em suas palavras: “a 
situação angustiosa de cerca de seis mil [...] habitantes pobres deste município [...] de uma 
magreza extrema já percorrem as ruas desta cidade implorando pela caridade pública a 
migalha de uma esmola” (Ibidem, p.159). 

Por outro lado, a seca de 1903 foi um barril de pólvora na cidade, devido à crise da 
indústria salineira relacionada às negociações acerca do pagamento de impostos por parte da 
companhia de sal e navegação, sediada no Rio de Janeiro, ao governo local. Naquele ano, foi 
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registrada a ocorrência de tensões no espaço urbano da cidade por meio de manifestações 
públicas, que reuniram mais de 1000 operários das salinas dentre outros migrantes 
desempregados, pressionando contra a fome e a situação de miséria propiciada pela seca e 
falta de emprego na cidade. Ademais, os salineiros conseguiram reverter à pressão pública 
exercida pelos desempregados e operários em benefício próprio, obtendo melhores contratos 
para as indústrias salineiras, com a contrapartida de absorver os desempregados em suas 
empresas.13  

Nesse contexto, pode-se afirmar a existência de uma articulação entre bacharéis e o 
poder público na produção de elementos de dominação nas ações coronelistas no âmbito da 
produção do espaço urbano na história. Nas palavras de Leal (2012, p.44): “O coronelismo é 
sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente 
fortalecido, e a decadente influência social e política dos chefes locais, notadamente os 
senhores de terra.” Por outro lado, levando em consideração as articulações entre bacharéis e 
coronéis, uma troca mútua de permanência de ambos os poderes intelectuais dos bacharéis e 
os poderes dos donos de terra local.  

Os coronéis bacharéis colocam em prática o plano de produzir um discurso sobre a 
seca para atrair intervenções do governo central em obras de melhorias, que renderiam 
grandes lucros, já que a mão de obra de flagelados seria paga apenas com farinha e rapadura, 
alimentos para sua subsistência.  Para Lima (2011), no final do século XIX e início do século 
XX, as elites intelectuais da cidade formulam um plano para a construção de uma estrada de 
ferro com a mão de obra flagelada, tendo em vista que seria necessário socorrer a população 
da fome em períodos de seca.  

No ano de 1909, a propaganda em torno da necessidade da estrada de ferro trouxe a 
tona as figuras do juiz da comarca de Mossoró, Felipe Guerra e o Bacharel Farmacêutico 
Jeronimo Rosado.  Nesse sentido, o discurso da seca conseguiu mobilizar o governo central 
da necessidade de uma estrada de ferro no intuito de sanar o problema da fome com a 
população de flagelados que chegavam em períodos de seca e se assentavam na cidade em 
bairros pobres como Paredões, Alto do Pão Doce e Alto dos Macacos. 

 De acordo com Lima (2011, p. 60), um exemplo de interesse em torno da articulação 
do discurso da seca se encontra em Jeronimo Rosado, “sempre defensor da obra como um 
bem contra a seca, ele possuía interesse em transportar gesso de suas minas em São 
Sebastião.” No momento da construção da estrada de ferro, os trabalhadores se submetiam a 

 
13 Ver: Maciel (2013) em sua argumentação sobre a (re) produção do espaço social de Mossoró nas secas de 
1877, 1903, 1915. 
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jornadas diárias de 12 horas e improvisavam barracões na beira da estrada, nas proximidades 
da obra.  

De acordo com o livro A Evolução Urbanística de Mossoró, 1915 e 1916 são anos de 
ascensão da cidade ao progresso da modernidade, com a inauguração da estrada de ferro e a 
chegada da energia elétrica, contudo, este ano de 1915 também foi marcado pela seca e as 
ações de saque, “novamente repetiu-se o espetáculo trágico da procissão humilhante dos 
flagelados. [...] tivemos a nossa cidade invadida por cerca de oito mil retirantes famintos e 
andrajosos, que de porta em porta invocavam a caridade popular” (CASCUDO, 2010, p.171). 

De todo modo, sobre o papel dos Rosado no âmbito do coronelismo mossoroense, 
Felipe (2001) descreve a história da família que tem na chegada do farmacêutico paraibano 
Jerônimo Rosado em 1890, filho de Jerônimo Ribeiro Rosado, natural da cidade de Coimbra/ 
Portugal, o seu início. Os negócios da família começaram com a instalação de uma farmácia 
em parceria com o médico Almeida Castro14. Mas, segundo Felipe, foi a partir de 1911, com o 
envolvimento com a mineração de gipsita no distrito de São Sebastião, hoje município de 
governador Dix-Sept Rosado, no qual desenvolveu a atividade de extração e exportação de 
gesso, que “deu a seus filhos o sustentáculo econômico para o projeto político familiar” 
(FELIPE, 2001, p.73). 

Ao discutir o “Mandonismo rosadista em Mossoró”, Lucas (2001)  afirma que os 
chefes políticos da família Rosado se diferenciam dos chefes do coronelismo denominado 
clássico. Contraria, portanto, o arcabouço teórico de toda uma linhagem de autores que 
associavam o coronelismo diretamente aos grandes proprietários de terra. De todo modo, em 
nosso estudo, não estamos refletindo de forma estrita sobre o espaço urbano de Mossoró, pois 
observamos relações e contradições entre as cidades sertanejas e o campo, historicamente 
dominado pelos latifúndios desde o processo de colonização, contribuindo com a 
impossibilidade do acesso a terra pelos camponeses que se veem obrigados a migrar para as 
cidades no contexto de seca. Sendo assim, entendemos que uma concepção ampliada do 
entendimento do coronelismo passa por uma reflexão ampla da colonialidade do poder 
presente na ocupação dos sertões semiáridos, bem como do novo momento da ascensão dos 
bacharéis. 

Nesse novo momento, pensando o espaço urbano de Mossoró, a concepção de 
 

14 Jerônimo Rosado vai para o Rio de Janeiro em 1885 onde se forma em Farmácia. Segundo Felipe (2001, p. 
68), ele “viveu no Rio de Janeiro, no momento das grandes discussões sobre o movimento abolicionista e no 
período que antecede a proclamação da república. Certamente, conviveu com as idéias de legitimação do regime 
político republicano, que no Brasil passavam pelas teses do liberalismo americano, o jacobinismo no modelo 
francês e o positivismo que mitificava a humanidade e a sua idade de ouro.” 
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coronelismo deve ser ampliada para o entendimento do poder de articulação dos bacharéis, 
figuras públicas que se destacaram no sertão. “Nesses estudos o poder no sistema coronelista 
não é necessariamente vinculado à posse de terra, podendo originar-se no âmbito  de outras 
atividades, como o comércio e as profissões liberais.”15 Contudo, já no século XIX, a família 
Rosado dava sinais de dominação política na cidade, porquanto a ascensão do patriarca da 
família ao Executivo ocorreu ainda na república velha.  Para Felipe (1988, p. 34) durante a 
década de 1920 “a burguesia de Mossoró começou a reorganizar o seu espaço social e 
econômico”, incorporando o discurso da seca como forma de dominação política através da 
criação de empregos. 

Felipe (1982), em sua periodização do processo de urbanização da cidade, pelas 
ordens econômicas, observa que em 1926 ocorria a falência da especialização do empório 
comercial que a cidade de Mossoró ostentava desde 1857. O mesmo autor aponta que a partir 
dos anos 1930 se fortaleceriam novas economias baseadas nas salinas e no beneficiamento do 
algodão, extrativismo do óleo de oiticica e cera da carnaúba.  

Tais economias apareciam contraditoriamente na cidade, pois com a passagem no 
Sudeste do Brasil de uma economia agrário-exportadora para uma base urbano- industrial, 
surge a necessidade de matéria prima de origem agropecuária, que poderia ser suprida 
internamente com sua produção no Nordeste brasileiro, servindo como exportador de força de 
trabalho barata. 

No que diz respeito ao espaço de Mossoró, Brito (1987, p74) afirma que no período 
entre 1926 e 1930 tem-se o surgimento de empresas de grande porte “que acarretam 
acentuada concentração espacial, mas que não foi suficientemente forte para desenvolver a 
urbanização e, sim, o inchamento da cidade”. De acordo com Felipe, novamente nos anos de 
1928, 1929, 1930 o então prefeito Rodolfo Fernandes inicia as obras de calçamento na cidade, 
com o discurso de melhorias urbanas como forma de socorro aos flagelados da cidade.  

Importante observar que o discurso sobre a necessidade de melhorias espaciais como 
forma de mitigar o sofrimento das populações pobres permanece em momentos no qual a seca 
não se fazia presente, demonstrando que os flagelados chegavam na cidade em períodos de 
seca, mas permaneciam, cuja alternativa habitacional implicaria na sua produção de forma 
espontânea e informal, com casas simples de barro e palha. Durante os anos de 1930 e 1940 
“as populações construíam as suas moradas na periferia da cidade ou em locais onde o solo 
urbano fosse fácil acesso como as áreas ribeirinhas” (FELIPE, 1982, p74). 

 
15(LUCAS, 2001, p . 52). 
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Em Mossoró, a partir dos anos 1930, novas atividades econômicas movimentaram a 
produção da cidade espontânea e informal, com a consolidação dos bairros de trabalhadores 
subalternos na cidade, como os Paredões, Barrocas, Bom Jardim e Santo Antônio ao Norte; 
Alto da Conceição e Pereiros ao sul, ambos ocupados com casas simples, alguns as margens 
do rio Mossoró. Nas palavras de Felipe: 

 
A reorganização do espaço urbano também pode ser observada, pelo 
surgimento dos bairros operários como Bom Jardim, Paredões e Baixinha, 
povoados nesta fase de ocupação pelos trabalhadores das salinhas. Alto da 
conceição, Pereiros, São Manoel, bairros ocupados e organizados pelos 
trabalhadores das algodoeiras, das fabricas de óleo (oiticica e caroço de 
algodão), fabricas de sabão, beneficiamento da cera de carnaúba, cordaria, 
fiação e tecelagem. O bairro doze anos foi povoado pelos trabalhadores das 
moageiras e ensacadoras do sal, mas também pelos trabalhadores 
ferroviários que também povoaram o Alto da Conceição e a Lagoa do Mato 
(FELIPE, 1982, p71). 
 

De todo modo, em 1940, de acordo com o IBGE Mossoró tinha uma população de 
31.515, em que se observa que a expansão econômica é acompanhada pelas desigualdades 
socioespaciais na produção de uma cidade informal, de trabalhadores e trabalhadoras 
subalternos. No que diz respeito às mulheres trabalhadoras, ressalta-se que a maioria era de 
domésticas nas casas de famílias de classe média em Mossoró. De acordo com a bibliografia 
local, a sazonalidade do trabalho, restrita às safras para colher e/ou extrair os diversos 
produtos agroindustriais, amplia a permanência de problemas socioespaciais alarmantes na 
cidade. 
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Em um relato específico do antropólogo francês Thiéblot, sobre as salinas do Rio 
Grande do Norte, se faz bastante interessante observar a sutileza na qual o mesmo demonstra 
as condições brutais e de barbárie na qual os trabalhadores das salinas se encontram.  Ao 
descrever as salinas no Rio Grande do Norte como pirâmides de sal, o mesmo se questiona: 
“mas e esses pontos pretos esparramados lá embaixo e que se destacam no meio dessa 
brancura como formigas, são os homens do sal? [...] São homens livres, orgulhosos de seu 
trabalho. Mas que sofrem como escravos” (THIÉBLOT, 1979, p. 67). 

Nas palavras deste antropólogo, trata-se de salinas de duzentos anos no Rio Grande 
do Norte. Contudo, naquele contexto encontrado, a diferenciação entre o empregado formal e 
o avulso se faz importante. O avulso é contratado apenas na época de safra. De acordo com 
Thiéblot (1979), na década de 1960 até os períodos de folga dos salineiros era visto como um 
período temerário na cidade de Mossoró. Ele também alerta para o aspecto das habitações dos 
trabalhadores salineiros em sua pesquisa, estes em sua maioria moravam em casas de taipa 
rebocadas e pintadas.  

Nesse contexto, observamos que o processo de urbanização ao longo da história de 
Mossoró reproduz a lógica de concentração dos meios de produção e da força de trabalho na 
cidade, ampliando as desigualdades socioespaciais, como vamos apresentar na sequência do 
trabalho. 

Na década de 1960 se intensificam os deslocamentos do campo para a cidade, 
motivados pelas desigualdades no acesso à terra devido ao histórico processo de colonização, 
somado as dificuldades que os sertanejos agregados aos latifúndios encontravam com a 
agricultura de subsistência nos períodos de seca. Mossoró aparecia como opção para os 
migrantes, já que existiam postos de trabalho na indústria do sal e na agroindústria, em 
especial do algodão.  

Nesta década, o ambiente construído da cidade tem forte crescimento em direção à 
periferia, com destaque para os locais de moradia dos trabalhadores do sal em bairros ao norte 
do Centro, em particular o hoje denominado Santo Antônio, caracterizado pelas condições 
precárias de moradia16. Tal situação se agrava pela crise na indústria salineira e nas 
agroindústrias entre anos 1960 - 1970, que empregava um grande contingente de migrantes do 
espaço rural que haviam se tornado força de trabalho. Deste modo, a cidade havia se tornado 
uma área de tensões sociais com as ocupações de terrenos periféricos para moradia pelo 
grande contingente de desempregados e retirantes da seca que se encontravam na cidade. 

 
16 Ver: Felipe (1988); Rocha (2005); Pinheiro (2006). 
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No que diz respeito ao crescimento populacional, em 1950 a cidade tinha 40.681 
habitantes, ao passo que na década de 1960 tinha uma população residente total de 50.690. 
Em 1970 passa a 97.245 e chegou a 145.981 em 1980, como podemos observar na tabela 
abaixo. Naquela década de 1950 observava-se uma tendência na urbanização brasileira na 
qual as cidades de porte médio com características de centro regional já despontavam. De 
acordo com Cascudo (2010, p.253): “Tal não se daria se Mossoró continuasse sendo o velho 
empório comercial, importador e distribuidor e sim, como atualmente, fundando irradialmente 
o seu parque industrial vai fixando a mão de obra”, formando o processo de favelização. 

Durante a década de 1960, os reflexos da seca de 1958 somados à crise da 
modernização das salinas, o desemprego nas algodoeiras, nas fábricas de extração e 
beneficiamento da cera da carnaúba e do óleo de oiticica geram tensões sociais no espaço 
urbano, com o grande contingente de desempregados na cidade que passavam a construir suas 
casas de taipa, originando bairros como Baixinha, Barrocas, parte dos Paredões, e as favelas 
do Pantanal e Cururu, nas margens do rio, no bairro dos Pereiros. 

A reorganização do espaço urbano não ocorre somente em processos de acumulação 
de capital, mas também num conflito entre apropriação e dominação, surgindo as lutas dos 
sujeitos sertanejos em processos espontâneos, suas ações de pressão e ocupação dos espaços 
para moradia e produção da cidade espontânea e informal. Em nossa visão, o ponto de vista 
dos sujeitos sertanejos, em suas ações espontâneas de saque e pressão contra a propriedade 
privada, impõe a necessidade de análise destes como sujeito político. 

A crônica de Bezerra (1986) “O motim dos flagelados” escrita em meados de 1973 
por um funcionário do Banco do Brasil17, retrata bem o sentimento de medo que o conjunto 
de moradores de Mossoró carregavam quando se referiam aos retirantes da seca, como um 
sentimento de abalo na tranquilidade da manutenção da propriedade privada urbana, devido 
aos saques, ações de massa e ocupação de espaços da cidade que se tornaram clássicas 
durante as secas desde o final do século XIX. Temos um exemplo de como a expressão 
literária é influenciada pela vivência prática do autor:  

 
Quando os agricultores famintos decidiram, no auge da fome e empurrados 
pela angústia, saquear a maior e mais abastecida mercearia da cidade em 
busca de alimentos para si e seus filhos, findava o mês de março e o sol 
renascera ainda mais tórrido – já se fora o dia de São José e a esperança 
morrera sem um pingo de chuva, não havia mais condições de esperar por 
milagres. Eles não podiam mais suportar o horroroso sofrimento da fome. 
Flagelados da seca, comendo poeira, atormentados por verem seus filhos 

 
17 VER BEZERRA (1986, P.57) 
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alucinados de fome e sede, entenderam que, se não podiam ter o alimento 
por falta de caridade e por castigo de Deus, eles o tomariam dos abastados 
pela força. (BEZERRA, 1986, P.11)  

De todo modo, faz-se salutar observar a relação de (re) produção do espaço urbano 
com suas normas e tramas de dominação em contextos de seca, bem como dos processos de 
resistência e apropriação realizados pela população retirante em seu drama social. Não seria 
diferente na segunda metade do século XX na cidade de Mossoró, com a expansão nunca 
vista da população urbana da cidade. O Jornal Gazeta do Oeste (1998) relembra as inúmeras 
contradições e conflitos no espaço urbano de Mossoró nos anos 1970, afirmando que em 1979 
ocorreram saques no centro da cidade realizados por agricultores pobres: “os agricultores 
exigiam comida e um plano de emergência. Não sendo atendidos pelo governo, resolveram 
saquear o Mercado Público Central de Mossoró, bem como a central de abastecimento de 
alimentos – COBAL.” (GAZETA DO OESTE, 19 de abril de 1998). 

O discurso oficial apresenta sua versão de que as desigualdades nos sertões se dão 
devido ao quadro natural, negando as dimensões de dominação política. Como se sabe, 
traçando a geografia das relações políticas nos sertões, é possível elencar os elementos 
históricos de dominação política e econômica desde o processo de colonização. Os sertões 
semiárido tem como característica territorial a formação do latifúndio desde o processo de 
colonização, com a doação de terras pelas capitanias hereditárias para “grão senhores” 
colonizadores através das sesmarias. Contraditoriamente, a análise crítica ressalta o caráter de 
subalternidade dos sujeitos políticos sertanejos, que em uma perspectiva hereditária de longa 
duração18 foram desenraizados da terra para a formação do latifúndio. Esses sujeitos chegam 
na cidade de Mossoró na década de 1970 e encontram desemprego em massa. 

No plano do ambiente construído, de acordo com Felipe (1982, p139): “Na década de 
1970, o sudeste da cidade ganha novos bairros todos eles anexados ao bairro de São Manoel. 
O papoco, o planalto 13 de Maio e o Bom Jesus (esse último antes era uma comunidade 
rural).” O autor afirma: “Semelhante ao que ocorreu com o Bom Jesus, ocorre com os Pintos, 
que deixa de ser comunidade rural no momento em que a Escola de Agricultura de Mossoró 
[atual UFERSA] e o Campus da Universidade Regional se localizam em sua vizinhança” 
(p.139). Contudo, “na década de 60, já começa a existir uma expansão dirigida, iniciada com 
a construção do Conjunto FUNDAP, hoje Walfredo Gurgel, com 550 casas, que amplia o 
bairro de São Manoel” (FELIPE, 1982, p. 139). De acordo com o autor, no contexto da 

 
18 “[...] Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes.” 
(BENJAMIN, 1994, p.225). 
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construção desse conjunto, vai ocorrer uma remoção de população, que “é expulsa da área [...] 
e organiza um outro espaço chamado Teimosos” (p.139). 

Sobre a década de 1970, Brito (1987, p. 66) alerta para um expressivo crescimento 
do setor informal da economia, aqueles abaixo da subsistência: “um expressivo contingente de 
biscateiros, ambulantes e inúmeras outras ocupações mal definidas, originadas como formas 
de escapar do desemprego absoluto.” Deste modo, com a crise econômica, a cidade havia se 
tornado uma área de tensões sociais com as ocupações de terrenos periféricos para moradia 
pelo grande contingente de desempregados e retirantes da seca que se encontravam na cidade. 
Tal situação deixou claro o processo de “formação de favelas pelo exército de desempregados 
das agroindústrias e das salinas, como também da população rural assolada pelas secas.” 
(PINHEIRO, 2006, p. 104). 

Nesse contexto, as autoridades governamentais acionaram políticas públicas visando 
controlar os conflitos, utilizando de velhas formas de dominação, mediante criação de 
empregos gerados pelos serviços públicos (FELIPE, 1982). Retomando o contexto dos anos 
1970, em um plano institucional, com o retorno do discurso das secas por parte das elites 
intelectuais, faz-se salutar observar a relação de (re) produção do espaço urbano com suas 
normas e códigos de dominação em contextos de seca nos sertões semiárido nordestino, em 
contradição com os processos de resistência e apropriação realizados pela população retirante 
em seu drama social em suas ações espontâneas de saque. Não seria diferente na segunda 
metade do século XX na cidade de Mossoró, com a expansão nunca vista da população 
urbana da cidade.  

Nesse contexto, a década de 1970 é marcada pela consolidação de Mossoró como 
centro regional, na medida em que passou a ser alvo de programas nacionais de 
desenvolvimento urbano, sendo incluída no Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano 
para Cidades de Porte Médio. Segundo Felipe (1982, p. 122): O “boom de investimentos 
urbanos para obras de infraestrutura começa com o programa de cidades de porte médio que 
de 1975 em diante começa a dar um banho de asfalto na cidade”: 
 

Nesse período o Estado passou a intervir no âmbito da produção habitacional 
nas suas diferentes esferas: a) federal, a partir da liberação de recursos 
provenientes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), obtidos junto ao 
Banco Nacional de Habitação (BNH); b) estadual, através da Companhia 
Estadual da Habitação (Cohab/RN), construindo milhares de moradias e 
implementando redes de infraestrutura urbana; c) municipal, mediante a 
desapropriação de imóveis para implantação de conjuntos habitacionais, 
assim como através da formulação de Plano Diretor de Organização do 
Espaço Urbano de Mossoró, em 1975, o qual definiu em seu zoneamento, os 
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usos compatíveis com as possibilidades trazidas com a política nacional de 
desenvolvimento urbano estabelecida pelo Governo Federal. (ELIAS e 
PEQUENO, 2010, p.240)  

Com a formulação do Plano de Organização do Espaço Urbano de Mossoró 
(POEUM) em 1974 pela prefeitura municipal, temos a abertura de portas para os recursos 
federais que estavam destinados às cidades de porte médio. Nesse período, amparado nas 
diretrizes do plano diretor, as políticas públicas ligadas à habitação social ocuparam o norte da 
cidade, com três conjuntos habitacionais construídos pela COHAB-RN, o Abolição 1, 2 e 3, 
com 2.076 casas. Ainda referente à construção de conjuntos habitacionais, nesse período o 
Bairro Nova Betânia consolidou-se como bairro de “rico”, principalmente com a construção 
do conjunto Inocoop, com 360 casas para atender à classe média da cidade19. Segundo 
Pinheiro (2006, p. 111):  

 
O plano diretor, promulgado pela lei 01/75, assumiu grande importância na 
formação da atual estrutura espacial da cidade, pois consolida um novo 
padrão de crescimento da cidade de Mossoró, que se dá no sentido sudeste-
noroeste. A implantação da Zona Universitária na direção sudeste, e da Zona 
Industrial na direção noroeste, assim como a barreira que se formou na 
direção sudoeste (anel viário da BR 304) impulsionaram ainda mais a 
expansão nesse sentido. Tem importância também o Art. 3 do plano, quando 
determinou que todas as áreas habitacionais fossem integradas ao centro da 
cidade através de largas vias de circulação, visando a plena utilização dos 
equipamentos urbanos e facilitando o alcance dos locais de trabalho que, por 
sua vez, se localizavam predominantemente nas áreas centrais. Estava 
determinado o padrão radial concêntrico da malha urbana da cidade, com as 
principais vias da cidade convergindo para o centro. 

 
 
 
 
 

 
19 Ver: Felipe (1982). 
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Como afirmam Elias e Pequeno (2010, p. 243), com a implantação dos conjuntos 
habitacionais durante as décadas de 1960 e 1970 a cidade passou a vivenciar um processo de 
crescimento urbano descontínuo e desordenado, no qual “a localização majoritariamente 
periférica levou a um quadro de disparidades socioespaciais no acesso aos equipamentos 
sociais, predominantemente concentrados no centro e bairros vizinhos”. Pinheiro (2006), por 
sua vez, apresenta um panorama de alterações no espaço urbano de Mossoró entre os anos de 
1975 e 1984. Como informa a autora, nesse período a cidade passa a crescer para todos os 
lados, acentuada nas direções noroeste, sul e sudeste, extrapolando os limites impostos pela 
Avenida do Contorno.  Nesse processo de acelerada urbanização, a problemática da falta de 
infraestruturas urbanas se colocou com bastante força.   

No ano de 1979, grande parte dos retirantes e desempregados em geral que 
ameaçavam a realização de saques na cidade (Figura 1) foram empregados com o crescimento 
do setor de construção civil20, tanto na construção dos prédios públicos como na construção 
dos conjuntos habitacionais (Figura 2). 

 
Figura 1 O Mossoroense, 21/04/1979 Figura 2 O Mossoroense, 25/04/1979 

  
Fonte: Arquivo do museu municipal de Mossoró.         Fonte: Arquivo do museu municipal de Mossoró. 

 
Sobre a crise urbana vivenciada em Mossoró no final dos anos 1970, Elias e Pequeno 

(2010) afirmam: 
 

Diante do cenário de crise, num primeiro momento, dada a força das 
lideranças políticas locais, algumas medidas são tomadas tais como: a 
implantação do programa de assentamento rural em Serra do Mel, voltado 
para a cajucultura; a implantação de conjuntos habitacionais mediante a 
utilização dos recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), geridos 
pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), associado à Companhia Estadual 

 
20 Ver: Felipe (1988); Rocha (2005); Pinheiro (2006). 
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de Habitação do Rio Grande do Norte (Cohab/RN), absorvendo parte da 
população de baixa renda como mão de obra para a construção. (ELIAS e 
PEQUENO, 2010, p.113).  
 

Nesse contexto, Beserra (2017) apresenta o ano da criação de cada conjunto 
habitacional, contribuindo com a análise da cidade das políticas públicas: Ulrick Graff – 
1971; Abolição I – 1977; Abolição II – 1979; Abolição III – 1980; Redenção I – 1982; 
Liberdade I e II – 1982; Abolição IV – 1983; Santa Delmira I – 1986; Santa Delmira 
Promorar – 1986; Santa Delmira II – 1986; Redenção II – 1988; Independência – 1988; 
Independência II – 1988. 

Por outro lado, para as lutas sociais organizadas que estavam surgindo na cidade, os 
agentes econômicos e políticos bem como as formas jurídicas constituem entraves à 
realização de suas reivindicações de melhorias urbanas. Ao mesmo tempo, existia um forte 
processo de cooptação das lutas sociais no interior das redes de crescimento enraizadas no 
local. Desse modo, se requer aproximações no intuito de entendimento das formas de 
organização das comunidades. 
 
Figura 3 O Mossoroense, 12/09/ 1975               Figura 4 O Mossoroense, 3 /12/ 1980 

     
FONTE: Arquivo do Museu Municipal de Mossoró.        FONTE: Arquivo do Museu Municipal de Mossoró. 
 
 

Na cidade de Mossoró, entendida aqui como uma cidade de sertanejos, uma forma de 
organização social que tensionou por algum tempo o processo de produção do espaço urbano 
foram as lutas de bairro pelo acesso às infraestruturas urbanas básicas, como no caso do 
acesso à água encanada, esgotamento sanitário e à moradia. Entrevistamos Manoel de Souza, 
membro da frente integrada das associações comunitárias do município de Mossoró21, e 
tivemos oportunidade de conhecer principalmente a história do movimento comunitário nesta 

 
21  Na data de 17 de fevereiro de 2011. 
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cidade. Em suas palavras22: 
 

Se você... Tem um livro aí de 1915-1914 sobre os problemas de seca, 
Mossoró sofreu uma rebumbela, pessoal vieram para cá e a cidade não 
estava preparada para receber essa ruma de gente, inclusive morreu muita 
gente segundo a história, foi quando eles partiram para construir aquela 
capela de são Vicente, aproveitou o pessoal para construir aquela capela, 
para limpar a cidade dentre outras coisas, mas só que depois, com o 
andamento dos anos, realmente aconteceu, mas em proporções menores, até 
por que a cidade estava com uma estrutura maior. 
Esse livro acho que se chama Saudades, que fala da construção da capela de 
São Vicente, eu vou procurar esse livro. 
Em 1998 ocorreu um movimento dos favelados, Rosalba era prefeita de 
Mossoró e desapareceu, quem atendeu o pessoal com muita luta foi Nilo 
Santos, que era do setor de comunicação da prefeitura... Inclusive até foi 
muito infeliz quando orientou o pessoal... Nessa oportunidade, se juntou a 
imprensa e fizeram uma campanha de angariar alimentação para dar a esse 
pessoal, encabeçado pela difusora e o movimento comunitário se envolveu 
com esse negócio, e o menino lá mandou o pessoal, porque a mercadoria 
coletada estava toda na cibrazem, era muita alimentação, eles não tinham 
onde guardar... Ele orientou para o pessoal invadir lá, tentaram, tentaram...  
De outra vez, quando Rosalba já estava na cidade, lembro que vinha um 
pessoal nessa tentativa lá do Alto de São Manuel... Quando eles vinham 
antes da ponte, Rosalba mandou chamar a policia, para impedir o pessoal de 
passar, né... E foram presos, eu conheço, um amigo nosso que foi preso, né, e 
levaram lá para o quartel, aí se juntou outro grupo de pessoas com 
advogados e foram soltar o pessoal... 
Então como foi que Rosalba recebeu esse povo? Padre Sátiro é uma pessoa 
para nós muito importante, quando tem essas agonias, o pessoal vai lá e pede 
me ajude nisso, ele uma pessoa muito respeitada, né.  Padre Sátiro foi quem 
agilizou a audiência com a prefeita, foi lá conversou com ela que recebesse a 
comissão. Finalmente ela recebeu. Diga o que foi que ela atendeu? 200 
bolsas de alimentação... Quer dizer, tinham num sei quantas mil pessoas... Se 
você ver na matéria, eles acampados em frente a prefeitura, passaram vários 
dias lá, é uma agonia né? Um negócio daquele... O pessoal com criança, 
dormindo nas calçadas... De madrugada é um gelo danado... aí quando ela 
recebeu deu só 200 bolsas... Então os governantes não estão preparados... 
Em várias cidades ocorreram saques, hoje você sabe que algumas cidades 
têm umas feiras boas, essas cidades ainda tem dinheiro em feira, nesses 
momentos eles invadem mesmo, invadem porque é uma agonia, você não 
tem o que comer, o que é que vai fazer? Olhe eu era menino nesse período de 
1958, quando começou, aí depois que colocaram esse negocio para 
funcionar. Eu lembro que chegou um carro do governo ficou parado no meio 
da rua cheio de mercadoria, e disseram pronto, vocês tragam a vasilha eu já 
fui com meus irmãos lá em casa arrumar umas vasilhas pequenas, vocês 
levam o que vocês tem, uma vasilha alguma coisa, pronto, enche uma 
vasilha, cheia de feijão, outra vasilha, cheia de farinha, outra com milho. De 
acordo com as vasilhas que você tem vai enchendo. Forma uma fila e a 
policia fica protegendo alguns que querem invadir. Eles invadem mesmo. 
PERGUNTA: podemos pensar a favelização pelo processo de seca? 

 
22 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de Souza, 
realizada em 20 /01/2015 
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Mas é justamente por isso, a favelização vem como uma necessidade da zona 
rural. O agricultor, o dono da terra, ele ainda aguenta, mas tem aquelas 
pessoas que não tem terra, e você sabe que tem um grande problema que 
ninguém quer dá mais terra para ninguém trabalhar, né, então a pessoa fica 
aqui e acola, um dia de serviço aqui outro dia de serviço ali, quando 
consegue, então chega um momento de aperreio e as pessoas resolvem vir 
para a cidade, chega na cidade e fica pedindo a um e a outro, aqui mesmo, 
tem gente da zona rural que vem para cidade só pedir esmola, para tentar 
levar comida para casa, mas tem outros que não, que já vem diretamente, 
chega na cidade e não tem apoio de parentes,  onde é que ele vai ficar? Ela 
vai ficar debaixo de um pé de pau, ele vai ficar em qualquer canto, ele 
arruma papelão, coloca quatro paus e cobre com papelão, plástico... pode 
andar por aí e ver... Apesar que os investimentos por aqui foram muito 
grandes, mas ainda continua, pode andar na periferia e ver o quadro de 
miséria da cidade, então esse pessoal vem para aqui e provocado justamente 
pelas necessidades da zona rural, então fica por aqui, fica pedindo agua a 
um, faz suas necessidades e joga ali, tem uns que ainda cavam um buraco... 
E aí eles vão vivendo... o governo criou esse programa bolsa família em 
parte muito importante, mas tem algumas camadas que ainda não atingiu.   
 

De nossa parte, como procuramos destacar durante o trabalho, buscamos o 
entendimento do sujeito sertanejo em seus processos de migração forçada em períodos de seca 
e formação do processo de favelização da cidade de Mossoró. Contudo, neste capítulo, vamos 
procurar um aprofundamento em torno da discussão sobre os movimentos sociais, seu caráter 
organizativo e o processo de cooptação. 

Nas palavras do senhor Manuel de Souza, os trabalhos comunitários se iniciaram em 
Mossoró em 1971 na Igreja do Alto da Conceição. Como ele destaca, foram fundadas em 
1971 as primeiras associações de moradores da cidade, no Alto do Xerém e Belo Horizonte. 
Em 1976 começou a organização da comunidade Walfredo Gurgel, sob orientação da própria 
COHAB, formaram o conselho23 comunitário do bairro. 

Na década de 1980 existiam muitas demandas por infraestrutura na cidade, destaca 
nosso informante. Tais demandas, somadas à orientação de criação dos conselhos, criou um 
fermento que contribuiu com o crescimento das lutas de bairro. Por sua vez, Barreto (2011), 
em obra acerca do movimento comunitário de Mossoró, ressalta as inúmeras lutas por 
infraestrutura urbana na cidade na década de 1980. Como ressaltamos, a problemática da falta 
de infraestrutura urbana na década de 1970 iria se prolongar intensamente, sobretudo a falta 

 
23  A diferença fundamental entre os conselhos de bairro mediados pelo Estatuto da cidade no contexto atual e os 
conselhos organizados no âmbito da revolução russa, diz respeito à autonomia dos trabalhadores. A forma de 
conselho atual está embasada na Constituição de 1988 e prevê a participação no âmbito das decisões públicas, 
mas como exigência do Estado, aparece de forma superficial. Os conselhos ou Soviets, na revolução russa, 
seriam os trabalhadores auto-organizados contra as formas de dominação. Sobre os conselhos no interior da 
revolução russa, ver: Tragtenberg (2007); Pannekoek(2007). 
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de água e seu abastecimento, como mostram nos jornais da época (figuras 3 e 4), em duas 
datas após cinco e dez anos de fundação da CAERN. 

As discussões de acesso à água bem como de melhorias da sua qualidade ganharam 
força na década de 1980, em conjunto com o fortalecimento das organizações de bairro que 
tiveram suas primeiras implantações na década de 1970, e se ampliaram na década de 1980, 
como informou Manoel de Souza24, membro da frente integrada das associações comunitárias 
do município de Mossoró.  

Conforme Manoel de Souza25, fato marcante para o movimento comunitário foi a 
criação das suas entidades na década de 1980. Ele nos relata a trajetória do movimento 
comunitário com relação aos espaços de favela na cidade de Mossoró, em suas palavras: 

 
Anselmo Caetano, esse rapaz foi muito importante aqui. Edson Barbosa 
também. O primeiro levantamento sobre a favelização foi feito em 1990, 
justamente nesse período por essa entidade enquanto discute o problema dos 
favelados. 
Mas uma das primeiras participações foi no Ouro Negro, os moradores pelas 
suas necessidades, começaram a construir suas casinhas lá, casa de taipa, né. 
Aquela favela nasceu no período de 1984, no segundo mandato de Dix –
Huit. Então o pessoal começaram a ir se chegando, se chegando, quando 
tinha uma quantidade de casa, a prefeitura mandou derrubar, passou trator, 
derrubou tudo, como você por aí, uma matéria aqui outra acolá, o pessoal se 
assentando, aparece os donos.. move uma ação, vão colocar o povo para 
fora, aí aquele povo vai para onde? Cheguei a ir lá, o pessoal vinha de 
muitos cantos diferentes, principalmente da zona rural. O governo federal 
tem alguns programas para manter a população na zona rural, mas muitos 
sempre vêm para cidade.   
O movimento comunitário teve a oportunidade de estar junto a ocupação do 
ouro negro, incentivamos a fundação do conselho comunitário do Ouro 
Negro, vamos tirar um conselho comunitário, pois colocamos o conselho 
comunitário como uma representação, quer dizer, quando tiver os problemas 
da comunidade, quem é para tomar a frente? É os conselhos comunitários... 
Apesar que os conselhos comunitários em Mossoró passou por um estágio 
que estavam em ascensão, mas emborcou, aqui acolá tem um conselho que 
se salva... 
 

De todo modo, a fundação da primeira associação comunitária ocorreu em 1986, ao 
ser instituída a União das Entidades Comunitárias de Mossoró (Unecom), com 21 
associações. O primeiro presidente da Unecom foi Sebastião Almeida, atual 
assistente/atendente de Betinho Rosado. A princípio, todos os conselhos participavam da 
mesma entidade, mas houve um novo racha no interior do movimento comunitário, e fundou-

 
24Entrevista no dia 17/2/2011 
25 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de Souza, 
realizada em 01/12/2014 
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se então a Central da Unidade Comunitária (CUC) em 1987, da qual José Wellington Barreto 
foi o primeiro presidente, sendo filiado ao conselho comunitário do Abolição 4. Nas palavras 
de Felipe (1982): 
 

As ações governamentais na cidade sempre passam pelos interesses e 
ideologias de três atores principais: os técnicos da política urbana, os chefes 
políticos e os segmentos da elite financeira. Mas, os grupos que residem na 
cidade e que estão fora dessa trilogia, que até certo ponto é que “banca o 
jogo” das políticas públicas, começam a participar dessas ações 
governamentais numa prova de que a cidade se organiza para os citadinos no 
momento em que o jogo democrático possa ser vivido também pelas 
populações urbanas, através dos conselhos comunitários, associações de 
bairro e etc. Sem forças para modificar a forma espacial da cidade, [...] as 
populações pobres não podem evitar a segregação espacial, que através de 
uma série de instrumentos determinam o seu espaço de moradia. (FELIPE, 
1982, pp. 143-144). 

  
Em termos gerais, como informou Manoel de Souza, a CUC era ligada ao grupo 

político de Rosalba Ciarlini, e a Unecom era ligada a Sandra Rosado. Embora ambas sejam da 
mesma família, aparecem no cenário político local em lados diferentes, a comprovar a 
dominação da família Rosado em vários âmbitos do processo de produção do espaço da 
cidade. Caracteriza-se, portanto, a cooptação das lutas de bairro, mostrando a impossibilidade 
de avanços estratégicos nas lutas da cidade ainda na década de 1980. 

Cabe frisar a memória das lutas do movimento de bairro da cidade de Mossoró (Ver 
figuras 5 e 6). Por exemplo, entre os anos de 1989 e 1991 a COHAB-RN ameaçava os 
mutuários do conjunto habitacional Abolição 4 com processo de retomada dos imóveis em 
face da elevada inadimplência. De acordo com Barreto (2011, p.25), o movimento 
comunitário conseguiu “a garantia de que ninguém perdesse o seu imóvel residencial” 
mediante grande mobilização. 

Em prosseguimento à argumentação, observa-se que o ponto alto das lutas do 
movimento comunitário em Mossoró verifica-se na década de 1980, com as reivindicações 
por infraestrutura. Com isso, procuramos apresentar um panorama da problemática 
contemporânea do processo de urbanização, destacando a desigualdade socioespacial na sua 
relação entre economia e sociedade, especificamente no problema da moradia. 
Compreendemos a necessidade de uma articulação entre o todo e as partes para o 
entendimento das especificidades do processo de urbanização em uma cidade média no sertão 
nordestino. 
 



64 
 

 
 

Figura 5 O Mossoroense, 12 /08/ 1979                   Figura 6 O Mossoroense, 8 /10/ 1992 

                
FONTE: Arquivo do Museu Municipal de Mossoró.            FONTE: Arquivo Movimento de Bairro 
 
 

De todo modo, o crescimento populacional associado ao crescimento econômico, 
dialeticamente se associa ao crescimento do processo de favelização. No que diz respeito a 
migração forçada de retirantes e o crescimento das periferias pobres na cidade, pudemos 
entrevistar a coordenadora de atuação dos postos de saúde e Programa Saúde da Família26, 
investigando sobre os problemas de saúde associados ao processo de favelização, no qual seu 
discurso se dá em defesa do poder público contra o processo de favelização.   

Ela nos informou sobre as dificuldades enfrentadas pelas equipes de saúde, pois os 
retirantes da zona rural, bem como os vizinhos das áreas de expansão urbana se veem atraídos 
pelos serviços oferecidos pela prefeitura e acabam ”sufocando” o sistema municipal. Nas 
palavras da própria coordenadora, a dificuldade diz respeito ao provimento das casas pela 
prefeitura, mas, quando isso acontece, ao mesmo tempo já crescem novas favelas. Exemplo 
disso seriam os Bairros Santa Delmira e Abolição 3 e 4. E acrescentou: “Esse negócio de 
criação de favelas deveria ser proibido; quanto mais casas a prefeitura dá, mais favelas 
crescem; desse jeito nós nunca vamos conseguir fazer um trabalho sério”.  

No âmbito da busca pelo entendimento da produção da cidade espontânea e informal 
se faz necessário a reconstrução do processo de ocupação de espaços e a luta pela moradia 
pelos sujeitos sertanejos na história, tendo como objetivo não uma periodização marcada pelas 
ações capitalistas, mas sim uma geografia histórica dos subalternos na urbanização de 
Mossoró. 

De todo modo, com a extinção do BNH em 1986, chama atenção a precariedade dos 
 

26 Entrevista realizada em trabalho de campo coletivo pelos membros do grupo de pesquisa Globalização, 
Agricultura e Urbanização em 14/2/2008.  
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programas habitacionais realizados durante a década de 1990. No plano nacional, observa-se a 
municipalização da política urbana a partir da constituição de 1988 somado ao desmonte do 
Estado nacional interventor na década de 1990 (ARAUJO, 2000). Sobre as políticas 
neoliberais dos anos 1990, Araújo (2000, p.355) afirma: “Portanto, a crise do Estado está 
tendo um poder fantástico de corrosão dos aparatos de funcionamento das políticas sociais.” 
Nessa mesma linha de raciocínio, debatendo sobre a política econômica da década de 1990, 
Santos (2007) argumenta sobre a emergência do neoliberalismo e a persistência de uma 
cidadania atrofiada no Brasil, em que os pobres não tem acesso aos bens e serviços mínimos 
para uma existência digna. 

Nesse sentido, no plano local, durante a década de 1990, sobressaiu a precariedade 
das condições de moradia, ampliando significativamente o contingente de favelização, 
implicando em tensões territoriais em torno dos direitos ao acesso à moradia em contradição 
com a propriedade privada. No tocante a problemática da moradia em Mossoró na década de 
1990, Elias e Pequeno (2010, p.245) afirmam: “[...] a favelização passou a predominar como 
alternativa para provisão habitacional por parte das classes sociais menos favorecidas. Desde 
então, as áreas de favelas passaram por processo de adensamento [...].”27 Como podemos 
observar nas figuras 7, 8, 9,  10, 11 e 12. 
 
Figura 7 Gazeta do Oeste, 26/01/1993               Figura 8 Gazeta do Oeste, 21/02/1993 

         
FONTE: Arquivo Movimento de Bairro                               FONTE: Arquivo Movimento de Bairro 
 
 
 

 
27 De acordo com informações da secretária de Desenvolvimento Territorial do município, em 1997 havia 32  
favelas reconhecidas pela prefeitura local. Fonte: Revista da Prefeitura de Mossoró, 2004. 
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Figura 9 Gazeta do Oeste, 05/02/1993               Figura 10 Gazeta do Oeste, 23/01/1993 

         
FONTE: Arquivo Movimento de Bairro                            FONTE: Arquivo Movimento de Bairro 
 
Figura 11 O Mossoroense, 06/06/1997               Figura 12 Gazeta do Oeste, 11/07/1998 

         
FONTE: Arquivo Movimento de Bairro                              FONTE: Arquivo Movimento de Bairro 
 

Pensando o contexto de pobreza em Mossoró na transição entre os anos 1990 e 2000, 
recorremos a leitura de Sonia Rocha (2003) em seu livro Pobreza no Brasil. A autora busca 
aproximações para o entendimento de como vem sendo trabalhado o conceito de pobreza a 
nível internacional e no Brasil, enfatizando que: “definir o conceito de pobreza relevante e 
escolher os procedimentos de mensuração adequados é o resultado de uma análise sensata e 
cuidadosa de cada realidade social especifica” (ROCHA, 2003, p. 10). 

Nesse sentido a autora enfatiza uma distinção entre pobreza absoluta e relativa, no 
qual a pobreza absoluta está vinculada às questões de sobrevivência física, ou seja, as 
necessidades básicas, o mínimo vital, ao passo que o a pobreza relativa é definida a partir das 
necessidades a serem atendidas em relação ao modo de vida predominante na sociedade em 
questão, ou seja, implica em delimitar um conjunto de indivíduos “relativamente pobres” em 
países onde o mínimo vital já é garantido a todos.  
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Para a autora, essa definição supracitada não apresenta limites claros para fins 
empíricos, onde na prática a abordagem de pobreza enquanto insuficiência de renda se 
generalizou mesmo nos países pobres, “onde, ainda hoje, lamentavelmente, indicadores 
relativos à sobrevivência física ainda são relevantes” (ROCHA, 2003, p. 12). 

Segundo Rocha (2003), a abordagem da pobreza enquanto insuficiência de renda 
trata de estabelecer um valor monetário associado ao custo do atendimento das necessidades 
médias de uma pessoa de uma determinada população. Com isso, foram criados dois 
subgrupos de acordo com a renda, para tentativa de mensuração da pobreza, quais sejam a 
linha de indigência e a linha de pobreza. Segundo a autora: 

 
Assim, pobres são aqueles com renda se situando abaixo do valor 
estabelecido como linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender ao 
conjunto de necessidades consideradas mínimas naquela sociedade. 
Indigentes, um subconjunto dos pobres, são aqueles cuja renda é inferior à 
necessidade para atender apenas às necessidades nutricionais. (ROCHA, 
2003, p. 13) 

 Em nossa pesquisa, a cidade de Mossoró aparece em evidência, enquanto uma cidade 
média no interior do Nordeste que vem apresentando índices de crescimento econômico, mas 
apresenta o índice de pobreza em graus elevados. Levando em conta a argumentação da 
autora supracitada, elencamos os dados para a proporção de pobres e indigentes na cidade 
para o ano de 2000. 

Segundo dados do IPEA, para uma população residente de 213.841 habitantes, a 
cidade possuía 87.204 pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75, 50, ou seja, 
metade de um salário mínimo para o ano de análise, perfazendo um Percentual 40, 8% de 
pessoas consideradas pobres. 
 
Tabela 2 - População Total e Número de Pessoas Pobres em Mossoró, 2000 

Ano 
População residente 

Total 
 

Pessoas com 
renda 

domiciliar 
per capita 

inferior a R$ 
75, 50 

Percentual de Pessoas com 
renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 75, 50 

2000 213.841 87.204 40, 8% 
Fonte: IPEA 

 
Com relação aos indigentes, os números são ainda mais dramáticos, pois dizem 
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respeito a 38. 555 pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 37,75, ou seja, um 
quarto de uma salário mínimo para o ano de análise, compondo um percentual de 18,03% de 
pessoas consideradas indigentes. Sobre esses dados, podemos observar o gráfico abaixo. Ver 
tabela 30. 
 
Tabela 3 - População Total e Número de Pessoas Indigentes em Mossoró 2000 

Ano População residente 
Total 

Pessoas com renda 
domiciliar per 

capita inferior a 
R$ 37,75 

Percentual de 
Pessoas com renda 

domiciliar per 
capita inferior a 

R$ 37,75 
2000 213.841 38. 555 18,03% 

Fonte: IPEA 
 
            

Para Rocha (2003), os parâmetros para analise da pobreza estão profundamente 
associados a uma análise da desigualdade de renda, principalmente em países como o Brasil, 
no qual a extrema desigualdade na distribuição de renda resulta em uma dinâmica de 
persistência da pobreza absoluta. Segundo a autora, se referindo ao Brasil: 

 
No período de crescimento econômico mais forte, durante a década de 1970, 
o aumento da desigualdade foi tolerado na medida em que era percebido 
como um fenômeno passageiro e inevitável, em face das novas necessidades 
de mão-de-obra e dos conseqüentes desequilíbrios no mercado de trabalho: a 
expansão do produto acompanhada de rápida modernização produtiva 
resultou em demanda por trabalhadores qualificados, aumentando mais 
acentuadamente seus rendimentos em relação à grande massa de mão-de-
obra pouco qualificada. (ROCHA, 2003, p. 32) 

 Como é argumentado pela autora, uma importante fonte para o estudo das 
desigualdades sociais são os números da concentração de renda, que também mostram parte 
da realidade enfrentada pela maioria dos moradores da cidade. Segundo os dados do Atlas do 
desenvolvimento humano no Brasil28 relativos ao percentual de renda apropriado pelos 20% 
mais ricos e os 80% mais pobres da população, a situação é drástica. Para 1991, os 20 % mais 
ricos da cidade de Mossoró se apropriavam de 62,62% da renda enquanto os 80 % mais 
pobres ficavam com apenas 37,38%; já para 2000, os 20% mais ricos retinham um percentual 
um pouco maior, 62,78% enquanto os 80% mais pobres ficaram com apenas 37, 22%. 

 
28 Disponível em: https://atlasbrasil.org.br/consulta - Acessado em 20/07/2017. 
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De todo modo, de acordo com informações da Prefeitura Municipal de Mossoró29, 
em 1997 havia 32 favelas reconhecidas pela prefeitura local. Eram mais de 4 mil casas e 
quase 23 mil pessoas vivendo em condições precárias. No que se refere às políticas públicas 
destinadas ao problema das favelas, de acordo com os dados apresentados pela prefeitura, 
entre 1997 e 2004, através de programas habitacionais da prefeitura foram construídas 4.117 
casas de alvenaria, atendendo a 16.068 pessoas e “erradicando” dezenove favelas em dez 
localidades.  Ver Tabela 2. 
 

Tabela 4 - Construção de casas de 1997 a 2004 pelos programas habitacionais 
Item Favela 

Nº de casas 
construídas Nº de beneficiados 

1 Estrada da Raiz 181 724 
2 Lama 38 152 
3 Techint 210 840 
4 Abolição IV 315 1260 
5 Carnaubal 120 480 
6 Pantanal 65 260 
7 Conj. Rosalândia  80 320 
8 Iraque 62 248 
9 Promorar 196 784 
10 Santa Delmira 184 736 
11 Santo Antônio  228 912 
12 Sumaré 109 436 
13 Velho 385 1540 
14 Pintos 162 648 
15 Negócio 58 232 
16 Forno Velho 164 656 
17 Bom Pastor 35 140 
18 Freitas Nobre 28 112 
19 Esam 128 512 
20 Barreira Vermelha 28 112 
21 Barrocas 68 272 
22 Bom Jesus 122 488 
23 Pedra Branca 52 208 
24 Barrinha 64 256 
25 Jucuri 180 720 
26 Ouro Negro 52 208 
27 Paredões 22 88 
28 Santo Antônio  295 1180 
29 Bairros Diversos 486 1544 

  Total 4117 16.068 
Fonte: Revista da Prefeitura de Mossoró, 2004.  

 
 

29 Fonte: Revista da Prefeitura de Mossoró, 2004. 



70 
 

 
 

 
De todo modo, sobre o processo de favelização, nas palavras de Elias e Pequeno 

(2010, p. 247): 
Entretanto, trabalhos de campo realizados em 2008, quando percorremos 
áreas periféricas da cidade, fizeram-nos concluir que a realidade da 
desigualdade urbana, em relação à expansão de áreas de ocupação se dá em 
progressão geométrica, ampliando o desafio do poder local no enfrentamento 
da questão. Ainda que tenha havido a tentativa de erradicar as moradias 
feitas em taipa, a cada dia, novas casas são erguidas utilizando o mesmo 
material, refletindo o quadro de modernização excludente que tem 
predominado na cidade, onde as oportunidades atraem muitos, mas 
efetivamente são alcançadas por poucos. Em sua maior parte, essas novas 
moradias têm sido construídas em situações de risco, seja às margens de 
recursos hídricos, seja ao longo das linhas de alta tensão. 

 De todo modo, posteriormente, uma nova pesquisa de assentamentos precários 
urbanos realizada pelo Município em 2009 com vistas à formulação do PLHIS apontou que 
ocorreu uma redução do número de favelas com a intervenção da prefeitura, com 17 favelas 
em Mossoró, no qual um levantamento mais especializado no qual indicou 11 favelas para 
intervenção prioritárias. 

Esses dados aparecem no documento do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social – PLHIS, produzido pela consultoria Start, a partir de demanda do Conselho Municipal 
de Habitação. De acordo com o documento, a pesquisa desenvolvida tem objetivo de 
apresentar as áreas mais carentes e necessitadas de intervenção pública, conforme a definição 
da oficina de líderes comunitários, instituições ligadas a moradia e técnicos da prefeitura de 
Mossoró. 

 Tendo em vista a oficialidade dos dados do relatório, apresentamos as comunidades 
visitadas para análise, que foram indicadas pelos representantes durante as oficinas do PLHIS: 
1 Belo Horizonte; 2 Fumaça; 3 Tranquilim; 4 Sem Terra; 5 Wilson Rosado; 6 Quixabeirinha; 
7 Santa Helena; 8 Fav. Dom Jaime Câmara; 9 Alto da Pelonha;10 Bom Jesus; 11 Abolição; 12 
Santo Antônio; 13 Barrocas; 14 Paredões; 15 Presidente Costa e Silva; 16 Bom Jardim; 17 
Alto do Sumaré.  

Após estudos nas áreas indicadas, o relatório do PLHIS acabou selecionando 
algumas áreas de intervenção prioritária: 1 Belo Horizonte; 2 Fumaça; 3 Tranquilim; 4 Sem 
Terra; 5 Wilson Rosado; 6 Quixabeirinha; 7 Santa Helena; 8 Comunidade Dom Jaime 
Câmara; 9 Alto da Pelonha; 10 Santo Antônio;11 Presidente Costa e Silva. 

Desta forma, observamos que na análise de Elias e Pequeno (2010) existe uma 
discordância da perspectiva apresentada pelo relatório, pois, em sua argumentação, alguns dos 
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projetos habitacionais voltados para o reassentamento de comunidades vivendo em favelas, 
como aquele citado pela prefeitura, configuraram uma produção irregular de moradia pelo 
Estado, reunindo cerca de cinquenta assentamentos populares. Em suas palavras, “Em parte, 
representam pequenos conjuntos habitacionais voltados para reassentamento de famílias 
oriundas de áreas de ocupação (favelas) que teriam sido urbanizadas ou removidas. 
Entretanto, a relocação dessas famílias ficou aquém dos requisitos legais e urbanísticos” 
(Ibidem, p.246). Desta feita, pode-se argumentar que esses projetos habitacionais 
continuavam marcados pela desigualdade extrema, precarização das condições de vida, sem 
as mínimas condições de infraestrutura básica.  

Tal situação foi constatada com o desenvolvimento da pesquisa do Grupo de 
pesquisa Globalização, Agricultura e Urbanização (GLOBAU). A partir de dados coletados 
junto à Prefeitura verificou-se a existência de 26 favelas na cidade de Mossoró em 2008, que 
seriam: 1-Promorar; 2- Redenção; 3- Abolição IV; 4- Sem – Terra; 5- Fio; 6- Rosalandia; 7- 
Lama; 8- Estrada da Raiz; 9- Wilson Rosado; 10- Santa Helena; 11- Santo Antônio; 12- Bom 
Pastor; 13- Fumaça; 14-Carnaubal; 15- Rosa; 16-Pantanal; 17-Flores; 18-Pirrichiu; 19- Esam; 
20- 30 de setembro; 21- Costa e Silva; 22-Sumaré; 23-Techint; 24-Velho; 25-Iraque; 26- 
Tranquilim. 
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Tabela 5 - Favelas em Mossoró (2008) 
Item Favela 

1 Promorar 
2 Redenção 
3 Abolição IV 
4 Sem – Terra 
5 Fio 
6 Rosalandia 
7 Lama 
8 Estrada da Raiz 
9 Wilson Rosado 
10 Santa Helena 
11 Santo Antônio 
12 Bom Pastor 
13 Fumaça 
14 Carnaubal 
15 Rosa 
16 Pantanal 
17 Flores 
18 Pirrichiu 
19 Esam 
20 30 de setembro 
21 Costa e Silva 
22 Sumaré 
23 Techint 
24 Velho 
25 Iraque 
26 Tranquilim 

Fonte: Pesquisa Direta GLOBAU. In: Elias e Pequeno (2010). 
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De todo modo, de acordo com Elias e Pequeno (2010, p. 249): “A compreensão das 
desigualdades sócio-habitacionais em Mossoró torna-se mais clara quando se busca identificar 
as áreas nas quais têm havido maiores investimentos do setor imobiliário formal”. Nesse 
contexto, a professora Maria Encarnação Sposito em suas pesquisas tem feito inúmeras 
reflexões sobre a questão das novas centralidades em cidades médias, associadas a 
implantação de novos conteúdos urbanos, como loteamentos fechados, condomínios, 
Shopping Center e todo um conjunto de infraestruturas para atender essa nova demanda.  
Assim, entramos na reflexão sobre a cidade do mercado imobiliário. Nesse contexto, Elias e 
Pequeno (2010, pp.249-250) afirmam:  “A verticalização na cidade de Mossoró encontra-se 
em sua maior parte concentrada desde o centro tradicional indo em direção a oeste, onde os 
loteamentos fechados passam a ser implantados. Voltados para famílias de renda média-alta, 
os condomínios verticais ocupam lotes remanescentes da primeira fase de ocupação do bairro 
Nova Betânia [...]” 

A convergência entre as escalas das fronteiras globais, e a escala do espaço urbano é 
analisada por Sposito (2007) a partir da perspectiva da reestruturação. Para a autora, a 
reestruturação diz respeito aos períodos em que é amplo e profundo o conjunto das mudanças 
que orienta os processos de estruturação urbana e das cidades. Segundo a autora, “A 
adjetivação ‘urbana’ está sendo reservada para se fazer referência às mudanças regionais e/ou 
no âmbito das redes urbanas, enquanto ‘da cidade’ é adotada para se tratar da escala intra-
urbana.” (SPOSITO, 2007, p.248).  

Sendo assim, compreendemos que a dinâmica econômica que se desenvolveu na 
cidade a partir da década de 1980 trouxe profundas mudanças na articulação das inúmeras 
escalas, denotando uma reestruturação urbana e da cidade. No plano da reestruturação da 
cidade, podemos dizer que esses processos trouxeram várias contradições ao espaço intra-
urbano da cidade, reorganizando inclusive as relações centro-periferia. Atualmente não 
podemos mais falar em um centro único em Mossoró, visto que a cidade se reorganiza de 
maneira bastante acentuada em direção ao bairro Nova Betânia com a instalação do Mossoró 
West Shopping e de muitos condomínios fechados. A reorganização das relações centro-
periferia como processo de reestruturação da cidade também é estudado por Sposito (1999; 
2004; 2007). 

 Para a autora, quando nos referimos à reorganização da relação centro-periferia, não 
estamos nos referindo a um espaço geométrico, mas sim, a espaços diferenciados por seus 
conteúdos e papéis. Em Mossoró uma nova centralidade se desenvolve no bairro Nova 
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Betânia, onde podemos observar a proliferação de condomínios fechados de luxo bem como 
de equipamentos comerciais, principalmente com o Mossoró West Shopping. Neste mesmo 
bairro também se situa uma grande universidade particular do Estado, a Universidade 
Potiguar - UNP. Para tanto, uma ampla gama de recursos foi alocada pelo Estado, 
principalmente a prefeitura municipal, no sentido de viabilizar uma infra-estrutura necessária 
para esses equipamentos. 
 
                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

                    Cartograma 4 - Eixo de verticalização em Mossoró - Elias e Pequeno (2010). 
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  Em suas pesquisas sobre cidades médias, Sposito (2006) alerta para uma 

qualificação do tempo de deslocamento na formação de uma centralidade, em que os 
equipamentos de consumo e os loteamentos de alto padrão se localizam próximos uns aos 
outros. Em suas palavras: 
 

Por isso, as novas centralidades, geradas nos espaços urbanos periféricos ou 
periurbanos com a implantação dos shopping centers, por exemplo, são tão 
valorizadas nas escolhas locacionais dos loteamentos fechados quanto a 
acessibilidade a vias de circulação mais rápida, algumas delas eixos 
rodoviários interurbanos. (SPOSITO, 2006, pp.186-187)   

 
Para os professores Elias e Pequeno (2010), no caso de Mossoró, a nova centralidade 

urbana é o eixo de verticalização, com forte atuação do setor imobiliário com investimentos 
de empreendedores provenientes de Fortaleza (CE), Natal (RN) e João Pessoa (PB), 
promovendo um forte dinamismo no setor. Nesse debate, Beserra (2017) apresenta uma 
contribuição no entendimento da produção do ambiente construído da nova centralidade de 
Mossoró, especialmente sobre o atual momento de aquecimento do mercado imobiliário. Em 
seu levantamento ele apresenta a existência de 64 condomínios fechados verticais e 
horizontais, localizados em sua maioria no Bairro Nova Betânia e adjacências. Ademais, para 
Elias e Pequeno (2010): 

 
Somados aos condomínios verticais e horizontais presentes no Bairro Nova 
Betânia, essas formas de parcelamento do solo se apresentam como grandes 
alvos de especulação imobiliária, induzindo implantação de infraestruturas 
urbanas, como as redes de água e esgotamento sanitário – e sistema viário 
nessas direções em detrimento de vasta periferia desprovida de boas 
condições de habitabilidade urbana. (ELIAS e PEQUENO, 2010, p.251).30  

Nesse sentido, o acesso à infraestrutura urbana tende a privilegiar determinadas 
localizações produzindo uma valorização diferencial do uso do solo urbano, que, por sua vez, 
gera uma escassez desses serviços em relação às necessidades da população. No caso 
brasileiro, o crescimento expressivo das cidades na década de 1960 e 1970 levou a escassez a 
um nível crítico, e exacerbou a valorização de poucas áreas bem servidas.  Refletindo sobre 
esse processo em Mossoró, Queiroz (2012, p. 117), argumenta: 

 
30 Sobre a relação entre o papel do Estado na implantação de infraestruturas: “De todo modo, faz-se importante 
atentar para as áreas atendidas pela infraestrutura de esgotamento e sua relação com a especulação imobiliária. 
Nessa linha de raciocínio, a atual prefeita de Mossoró, no dia 15 /2/ 2011, em seu pronunciamento na abertura 
dos trabalhos da Câmara afirmou que “o saneamento básico projetado em nosso governo lançou as bases do atual 
boom imobiliário.” (QUEIROZ, 2012, p. 112). 
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Assim, podemos observar algumas tramas da economia política como 
política econômica no âmbito da habitação, no sentido em que os projetos se 
entrelaçam, ou seja, as obras para a construção da rede geral de esgotamento 
se apressam em atender às demandas do mercado imobiliário. Para tal, 
mostram o exemplo do Bairro Nova Betânia durante os primeiros dez anos 
do século XXI, bem como os do Minha Casa Minha Vida.   

 
Penetrando nessa discussão, Smith (1989) argumenta sobre a acumulação capitalista 

a partir da renda do solo na escala urbana, e alertando para o cuidado do entendimento da 
especificidade do processo na cidade, principalmente relacionado à renda diferencial do solo 
urbano. Em suas palavras: 

 
A renda do solo de um certo espaço é determinada por um certo número de 
coisas, incluindo suas propriedades (tamanho, forma de superfície, utilização 
atual, etc) e sua relação com outros melhoramentos e lugares (centro da 
cidade, transporte, rede de esgoto, etc). O sistema de renda urbana nivela o 
espaço urbano à dimensão de valor de troca, mas o faz como um meio de 
então coordenar e integrar o uso dos espaços individuais dentro do espaço 
urbano como um todo.  A igualização do espaço urbano na estrutura de renda 
do solo torna-se o meio para sua diferenciação. Os usos competitivos são 
geograficamente selecionados, em primeiro lugar através do sistema de 
renda do solo. [...] (SMITH, 1989, p.200). 
 

Nesse debate, Lefebvre (1999) destaca o papel do Estado na indução da valorização 
de determinadas áreas da cidade, denunciando a forma de uso do solo no âmbito da produção 
capitalista do espaço, qual seja, a da propriedade privada. Segundo o autor (1999, p. 138), “o 
sistema contratual (jurídico), que o Estado mantém e aperfeiçoa enquanto poder (político), 
repousa na propriedade privada, a da terra (propriedade imobiliária) e a do dinheiro 
(propriedade mobiliária)”. Neste ínterim, de acordo com Seabra (2000), o Estado, como 
agente produtor do espaço, cria as condições gerais de reprodução das empresas. Na 
argumentação da autora, a ação do Estado, no tocante à materialidade do espaço, tem na 
construção das infraestruturas um fazer e refazer sem fim, afinal: “Produzir materialmente a 
cidade foi e tem sido um grande negócio.” (Ibidem, p.74). 

Na cidade de Mossoró, observamos um crescimento sem precedentes de seu 
equipamento urbano, que se faz com a abertura de novas vias, o equipamento urbano das 
novas centralidades com apoio do Estado, a construção de infraestruturas para a instalação de 
grandes (novas) empresas na cidade, a construção de um corredor cultural no centro da cidade 
com investimentos suntuosos ao passo que os moradores das periferias da cidade convivem 
em relações sociais desiguais no aspecto material e social.   
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De todo modo, no plano do vivido, as novas centralidades impõem conteúdos 
associados a sociedade da mercadoria. Fazendo uma leitura dos novos usos da rua nas cidades 
médias, Maia (2006) argumenta sobre o plano simbólico das relações de poder, em que os 
automóveis representam o poder dos seus proprietários. Em suas palavras: “Tal característica 
é reforçada no final do século XX com a ascensão da sociedade do espetáculo denominada 
por Debord” (MAIA, 2006, p.162). 

Na esteira da proposta de Maia (2006) sobre o entendimento da sociedade do 
espetáculo, a contemplação se apresenta como uma característica da modernidade que se 
amplia em diversos aspectos na sociedade do espetáculo, na qual a racionalidade da separação 
se apresenta no predomínio do ver e do parecer, em detrimento do ser.31 Para Debord (1997, p. 
19): “o espetáculo é o herdeiro de toda a fraqueza do projeto filosófico ocidental, que foi um 
modo de compreender a atividade dominada pelas categorias do ver”. No caso de Mossoró, 
Bezerra (2006) apresenta o processo de reestruturação do espaço da cidade que foi concebido 
como uma imagem cultural que não expressa as experiencias sociais vividas.  A autora 
desmistifica o espetáculo do planejamento cultural do território que buscou reconstruir a 
história local para atender os interesses das elites, negando a memória dos sujeitos 
subalternos. 

Ademais, o espetáculo, como uma nova etapa de aprofundamento da dominação 
capitalista, amplia a lógica do fetichismo da mercadoria através da realização, sem obstáculos, 
dos seus desígnios. De acordo com Debord (1997, p.18), a primeira fase de expansão da 
dominação econômica sobre a sociedade se caracterizou na passagem do ser para o ter, ao 
passo que “a fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados 
acumulados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer”.  

Essa nova fase de dominação do capitalismo espetacular com o predomínio do ver e 
do parecer, se caracteriza por uma economia-política que se materializou em imagens, pois “o 
espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem” (Debord, 1997, p.25). 
Sobre esse processo, Maia (2001, p. 95) argumenta: “Ademais, neste mundo, onde cada vez 
mais imperam as imagens, é a cidade seu supremo espetáculo e onde se estimula, cada vez 
mais, o ver em detrimento do viver.” Nesse contexto, a proposta de Maia (2001) de estudo das 
tradições e dos costumes se faz de grande importância como um contraponto a perspectiva de 
invisibilização  da cultura popular propiciada pelo tempo da mercadoria.  Para Maia (2001), 
se faz de fundamental importância o estudo do espaço vivido na busca do entendimento dos 

 
31“A alienação do espectador em favor do objeto contemplado( o que resulta de sua própria atividade 
inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive.” (Debord, 1997a, p24) 
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processos de resistência presente nos costumes.
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       Croqui 1 - Trabalho de campo Espaço Modernizado. 
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Nesse sentido, Maia (2006) argumenta que com a expansão do tempo mercadoria se 
tem uma negação da rua como espaço de convívio no interior das cidades médias, que tinha 
como característica o fato das pessoas se conhecerem. Em vez disso, tem-se a propagação de 
um estilo de vida pautado no individualismo, na não civilidade, na discriminação, no 
preconceito e na não tolerância à diferença (MAIA, 2006). A autora destaca a existência de 
uma vida de relações no interior dos condomínios e loteamentos, em que a rua é privatizada 
destinada exclusivamente para o uso dos proprietários e de quem tiver permissão. Por sua vez, 
Haesbaert (2007) denomina esses processos como reclusão, destacando o discurso da 
violência urbana como pretexto para as classes abastadas se auto segregarem. Nas palavras de 
Elias e Pequeno (2010) sobre Mossoró: 
 

Tomando como ponto de partida a espacialização de processos de produção 
de moradia voltados para famílias de maior poder aquisitivo, como da 
verticalização e a produção de condomínios horizontais e loteamentos 
fechados, é possível identificar a presença intensiva do setor imobiliário 
desde o centro em direção aos setores oeste e noroeste, configurando-se em 
verdadeiro eixo de autossegregação residencial [...] (ELIAS e PEQUENO, 
2010, p.251).  

 
Destarte, no século XXI observamos uma retomada do Estado interventor no âmbito 

federal. Nesse debate, Araújo (2014) argumenta que o governo Lula, através de um quadro 
internacional favorável de trocas comerciais com a economia chinesa conseguiu estabilizar o 
quadro fiscal nacional, retomando as políticas sociais.  Por sua vez, Carvalho (2018) 
argumenta sobre o “milagrinho brasileiro” no governo Lula, que proporcionou um quadro de 
distribuição de renda. Nas palavras de Araújo (2014): 

 
Com a renda em crescimento, o consumo se dinamizou. Mas vale destacar 
que o dinamismo do consumo estimulou, em um segundo momento, o 
investimento. Não se conseguirão entender as mudanças recentes na vida 
econômica do Nordeste sem examinar esse outro componente. Indústrias de 
alimentos e bebidas, de bens duráveis, por exemplo, buscaram se instalar ou 
se ampliar para produzir na região, em especial em suas cidades médias. As 
grandes redes de supermercados e os shopping centers também se 
multiplicaram nesses locais, a fim de disputar os novos consumidores. 
(ARAÙJO, 2014, p. 547)  

 
Nesse contexto, de nova política econômica nacional, temos o Programa Minha Casa 

Minha Vida, no qual retomamos o debate sobre a cidade das políticas públicas. Na cidade de 
Mossoró, o programa Minha Casa Minha Vida detém um quadro de onze empreendimentos, 
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entre zero a três salários, três a seis salários e seis a dez salários mínimos32, no qual aqueles 
para a faixa de salários mais baixa, como no caso do Residencial Monsenhor Américo 
Simonetti I e II (fotos a seguir), têm uma localização pouco privilegiada, depois de um longo 
caminho de distância do Bairro Abolição 4, na Fazenda Florania, a confirmar novamente o 
padrão de crescimento descontinuo da cidade,33 ou como preferem muitos, os fragmentos da 
cidade sem urbanização.  

 
 

Foto 1-Minha Casa Minha Vida, Mossoró (RN).      Foto 2-Minha Casa Minha Vida, Mossoró (RN).  
Data: 27/11/2014                                                        Data: 27/11/2014    

    FONTE: Elaboração Própria                                      FONTE: Elaboração Própria 
 
 
 

De todo modo, observamos o entrecruzamento entre a cidade das políticas públicas, a 
cidade do mercado imobiliário e a cidade informal ao longo da história da cidade de Mossoró. 
Assim, se apresenta a crise econômico-política, social e moral no plano mundial, na qual não 
temos saídas para uma sociedade humanizada, sem conflitos de classe. Tais indicativos da 
sociedade capitalista e de sua subsequente produção do espaço, com suas devidas 
especificidades, se reproduzem em todas as cidades, com as marcas da desigualdade 
socioespacial estampadas na paisagem urbana. Nesse sentido, concordamos com a leitura das 
desigualdades socioespaciais propiciada por Rodrigues (2004, p. 74) que afirma que: “a 
desigualdade socioespacial é expressão do processo de urbanização capitalista, um produto da 

 
32 Em 2011 o salário mínimo foi ajustado em R$ 540,00. 
33 A urbanista Raquel Rolnik, em seu Blog< http://raquelrolnik.wordpress.com>, publicou uma nota denominada 
“De cidade só tem nome” no dia 1o/9/2011, lembrando o caso da moradia sem cidade na Cidade Tiradentes, na 
Zona Leste de São Paulo, que foi construído na década de 1980 e até hoje espera por infraestrutura, fazendo 
alusão aos conjuntos construídos pelo Minha Casa Minha Vida, também na extrema periferia da moradia sem 
cidade, novamente.  
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reprodução ampliada do capital que se perpetua como condição de permanência da 
desigualdade social” 
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3 - TERRITÓRIO, TRAJETÓRIAS DE SUBALTERNIDADE E O PROBLEMA DA 
MORADIA 
 
 

No interior do debate sobre a modernidade e o processo de modernização, Berman 
(2007) apresenta uma verdadeira metanarrativa no tocante ao debate sobre a “tragédia do 
desenvolvimento” capitalista e seu controle sobre vastas extensões territoriais e um grande 
número de pessoas. No interior desse processo, Berman (2007) destaca o conflito moderno 
entre o progresso capitalista e a resistência social, em que as pessoas passam a ser descartadas 
como obsoletas em nome do novo. 

 O autor argumenta sobre a tendência do processo de modernização que se dá na 
busca de criação de um espaço homogêneo, “[...] um espaço totalmente modernizado, no qual 
as marcas e a aparência do velho mundo tenham desaparecido sem deixar vestígios” 
(BERMAN, 2007, p.86). Entretanto, o autor argumenta: “Nos assim chamados países 
subdesenvolvidos, planos sistemáticos para um rápido desenvolvimento significam em geral a 
sistemática repressão das massas.” (BERMAN, 2007,p.95). Nesse ponto, vale destacar a 
perspectiva de Lefebvre (2013) em torno dos conflitos entre a dominação e a apropriação na 
produção dos espaços diferenciais, tendo em vista que a tendência de homogeneização do 
espaço não se realiza, produzindo, isto sim, especificidades que não estão desconectadas da 
lógica da mercadoria, mas se reproduzem de formas específicas.  

Por sua vez, Lefebvre (2008) também apresenta uma diferenciação entre as 
perspectivas de crescimento econômico quantitativo e de desenvolvimento social qualitativo, 
mas alerta que no plano das possibilidades de socialização do crescimento econômico, o 
processo de modernização capitalista não aponta para essa saída.  Desta feita, para Adorno e 
Horkheimer (1985) a crítica do esclarecimento como crítica da modernidade se faz na medida 
em que a promessa do progresso e do desenvolvimento, como humanização do homem, 
acabou se tornando uma nova espécie de barbárie34, associado ao desenvolvimento de uma 
ciência positiva de valorização do crescimento econômico e do progresso. Assim: “Se se 
tratasse apenas dos obstáculos resultantes da instrumentação desmemoriada da ciência, o 
pensamento sobre as questões sociais, poderia, pelo menos, tomar como ponto de partida as 
tendências opostas a ciência oficial” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.12). 

As tendências opostas à ciência oficial, através da razão crítica, são aquelas que 
 

34 “Esta crítica da razão [...] se afasta do materialismo mecanicista do marxismo da época, marxismo confiante 
na noção de progresso e que confunde progresso nos desenvolvimentos da ciência e da técnica com o 
desenvolvimento da humanidade enquanto tal, ocultando as regressões da sociedade, procedimento esta que 
impossibilita compreender as periódicas recaídas na barbárie” (MATOS, 2006, p. XVI). 
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apresentam uma visão negativa da barbárie moderna, buscando uma crítica da razão 
instrumental desmemoriada da ciência. A valorização positiva da modernidade encontra 
campo fértil na ideologia, em suas palavras: “a ideologia se esgota na idolatria daquilo que 
existe e do poder pelo qual a técnica é controlada” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, 
p.16). 

Em nossa pesquisa, por sua vez, buscamos destacar a relação entre crescimento 
econômico, crescimento populacional e o crescimento da favelização na cidade de Mossoró, 
tendo em vista que os migrantes que buscam emprego na cidade de Mossoró são os sertanejos 
das cidades do entorno, ocupando os espaços da cidade e construindo as favelas como uma 
forma de inclusão precária no espaço urbano da cidade. O enfoque de nossa pesquisa não se 
encontrou no processo de crescimento econômico, mas sim nas consequências que pudemos 
constatar no que diz respeito à expansão das desigualdades na cidade, especialmente nas 
trajetórias dos sujeitos sertanejos que procuravam emprego e acabaram constituindo o 
processo de favelização.  

No capítulo anterior, apresentamos os números oficiais relativos ao processo de 
favelização, destacando as intervenções da prefeitura municipal na política habitacional nos 
anos 2000, bem como os questionamentos relativos à qualidade da política habitacional, tendo 
em vista que mesmo nesses conjuntos em que é desenvolvida a política pública a situação de 
favelização ainda pode ser constatada. Na sequência temos as trajetórias urbanas das famílias 
em entrevistas que pudemos coletar em algumas favelas visitadas em pesquisa de campo, 
destacando a situação de precariedade das moradias e suas experiências vividas no dia a dia 
da favelização. As entrevistas servem como uma forma de aproximação da realidade da 
favela, pois as análises quantitativas que se baseiam apenas nos números apresentam um 
distanciamento da realidade vivida em si.  
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3.1 - TERRITORIALIZAÇÃO PRÉCARIA E TRAJETÓRIAS DE SUBALTERNIDADE 
 

 
Em nosso trabalho, trazemos o conceito de território para trabalhar na escala do 

intra-urbano, em que a proposta de Haesbaert (2007; 2014) se apresenta como central. Desta 
feita, buscamos tratar o território em uma perspectiva relacional, em que as relações de poder 
e os conflitos sociais se apresentam em tensão permanente. Assim, enquanto relação social, 
acreditamos que uma das características mais importantes do território é a sua historicidade. 
Para Haesbaert (2007, p. 96): “O fato de considerarmos o território num sentido amplo, 
multidimensional e multiescalar, jamais restringindo-o a um espaço uniescalar como o do 
Estado nação, não implica menosprezar suas especificidades geo-históricas”. Com isso, se 
configura o território da cidade, como campo de relações dialéticas entre a dominação e a 
apropriação do espaço.35  

Nesse contexto, buscando o entendimento do território como relação, abre-se 
possibilidades para o estudo dos sujeitos em processos de produção do espaço, partindo dos 
problemas empíricos de pesquisa para o entendimento de suas articulações em uma totalidade 
dialética. Assim, procuramos destacar a possibilidade do entendimento da práxis humana 
através da memória, como um meio de afirmação daqueles que foram incluídos 
precariamente, pois a favela, para Martins (1992), é essencialmente o lugar do sofrimento e da 
tragédia. Contudo, “essa dimensão da vida social e sua história implica em lidar com o tempo 
numa escala muito fragmentária, o que impõe ao pesquisador a preocupação com o detalhe e a 
minúcia” (MARTINS, 1992, p.19). 

Para Martins (1992), a teoria crítica trata da história circunstancial, em que o tempo e 
o espaço não podem ser separados, em suas palavras: “A história do cotidiano não tem sentido 
quando separada do cenário em que se desenrola” (Ibidem, p. 19). De todo modo, não faz 
sentido adotar uma perspectiva triunfalista na análise do cotidiano, privilegiando a ação do 
conquistador e não do colonizado, trata-se da necessária superação da análise do cotidiano 
mediada pela visão dos vencedores. 

Sendo assim, a noção de territórios precariamente incluídos foi de grande 
 

35 “Para os Geógrafos de formação, o aparelho de Estado tem sido, tradicionalmente, um locus de referência 
discursiva (isto é, objeto de estudo) privilegiado, ainda que indiretamente (da Geopolítica aos efeitos de políticas 
públicas e projetos estatais sobre a estrutura urbana); além do mais, o Estado tem sido, para eles, o principal 
locus de construção discursiva ( ou seja, o ambiente de trabalho, o ambiente a partir do qual se elaboram as 
ideias e pesquisas). Os ativismos sociais, em particular os movimentos emancipatórios, têm, por outro lado, 
recebido uma atenção proporcionalmente muito menor. E isso tem uma forte relação com a tradicional maneira 
de se conceituar o território” (SOUZA, 2016, pp. 98-99). 
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importância para nossa pesquisa, pois contribuiu com os desdobramentos de seus objetivos na 
busca pelo entendimento da dimensão política no/do espaço urbano, especialmente as 
condições de reprodução da força de trabalho em suas necessidades básicas, frutos de uma 
“condição social extremamente precarizada, onde a construção de territórios “sob controle” 
ou “autônomos” se torna muito difícil, ou completamente subordinada a interesses alheios à 
população que ali se reproduz” (HAESBAERT, 2007, p. 327). 

Nesse sentido, pensar o território relacional, sem determinismos a priori acerca da 
escala na qual o conflito será tratado, abre possibilidades para pensar os problemas empíricos, 
tendo em vista a importância de deslocar a atenção para os atores políticos específicos e suas 
orientações envolvendo a produção do conflito territorial. Nesse sentido, concordamos com 
Moore (2008), quando ele afirma: “Eu acredito que a situação da teoria geográfica da escala 
dentro de um contexto mais amplo do pensamento sócio-construtivista nas ciências sociais 
pode ajudar a clarear muito do improdutivo debate recente na geografia humana” (MOORE, 
2008, p. 207) 36. 

Tal perspectiva abre possibilidades para analisar a escala cotidiana como categoria 
da prática, com seus atores sociais ordinários e a experiência construtiva. De todo modo, 
“Inutilmente, o debate se centra sobre o estatuto ontológico e teórico das escalas em geografia 
humana em detrimento da atenção para sua existência como categoria da prática” (MOORE, 
2008, p.213)37. 

Tratar a escala como uma categoria da prática também nos alerta para a flutuação dos 
níveis de escala, tendo em vista a práxis de atores e suas relações sociais interferindo no modo 
como as mesmas são organizadas. “Consequentemente, o grau em que a escala molda a vida 
social é uma questão em aberto para ser abordada empiricamente, em vez de tratado como um 
ponto de partida de qualquer prática investigadora” (MOORE, 2008, p.218)38. Em sua crítica, 
Moore (2008) argumenta, “A escala não é simplesmente um fato aguardando descoberta 
externa, mas uma maneira de enquadrar concepções de realidade e é através da fusão (escalar) 
das ideologias e práticas que a construção política da escala emerge” (Ibidem, p. 205) 39. 

Trazemos à tona o conceito de território em uma dimensão relacional, enquanto 
 

36“I believe that situating theories of geographical scale within the contexto of broader social construtivista 
thought in the social sciences may help bring clarity to some of the recente unproductive debates over scale in 
human geography.” (MOORE, 2008, p. 207) 
37“Unhelpfully centres debate upon the ontological and theoretical status of scales in human geography at the 
expense of attention to their existence and use as practical categories.”(Ibidem, p.213). 
38“Consequently, the degree to which scale shapes social life is an open question to be addressed empirically, 
rather than treated as a starting point of any research.”(Ibidem, p.218). 
39“Is not simply an external fact awaiting discovery but way of framing conceptions of reality, and it is though 
the fusion of [scalar] ideologies and practices that political constructions of scale emerge.” .”(Ibidem, p. 205) 
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espaço de conflitos, no intuito de uma melhor compreensão das lutas urbanas na produção do 
espaço, bem como elemento profícuo para um aprofundamento do entendimento de suas 
perspectivas espontâneas, até mesmo a constituição de ativismos e movimentos sociais40. Para 
tanto, acreditamos na necessidade de referenciar o entendimento categórico do espaço como 
relação (SMITH, 1989); (MASSEY, 2008). Em contradição ao entendimento do espaço de 
forma absoluta (geométrico), incorporando, mas superando seu entendimento como base e/ou 
suporte para as relações sociais41. 

Desse modo, em uma perspectiva relacional, o espaço existe em relação com a 
sociedade, não como um a priori, mas como um ente que ademais, sendo produto da 
sociedade, retorna sobre a mesma como uma abstração concreta42. Para Lefebvre (2013), 
tradicionalmente ligado a visão matemática, o espaço foi analisado apenas pela noção de 
tamanho, ambiente construído e substrato material, ao passo que contemporaneamente as 
análises econômico-técnicas o compreendem apenas como reflexo das estruturas. De todo 
modo, Lefebvre (2006, p.60) não concebe uma separação entre o espaço vivido e as 
estruturas, pois: “A estrutura social está presente na cidade, é aí que ela se torna sensível, é aí 
que significa uma ordem.” O autor propõe o entendimento da dialética entre a ordem próxima 
e a ordem distante. Em suas palavras: 
 

A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 
composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes (campo 
e agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estados, etc.), 
com sua história. Portanto, ela muda quando muda a sociedade no seu 
conjunto. Entretanto, as transformações da cidade não são os resultados 
passivos da globalidade social, de suas modificações. A cidade depende 
também e não menos essencialmente das relações de imediatice, das relações 
diretas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade (famílias, corpos 
organizados, profissões e corporações, etc.); ela não se reduz mais à 
organização dessas relações imediatas e diretas, nem suas metamorfoses se 
reduzem às mudanças nessas relações. Ela se situa num meio termo, a meio 
caminho entre aquilo que chama de ordem próxima (relações de indivíduos 
em grupos mais ou menos amplos, mais ou menos organizados e 
estruturados, relações desses grupos entre eles) e a ordem distante, a ordem 
da sociedade, regida por grandes e poderosas instituições (Igreja, Estado), 
por um código jurídico formalizado ou não, por uma cultura e por conjuntos 
significantes. A ordem distante se institui neste nível superior, isto é, neste 

 
40“Assim, podemos afirmar que o território, relacionalmente falando, ou seja, enquanto mediação espacial do 
poder, resulta da interação diferenciada entre as múltiplas dimensões desse poder” (HAESBAERT, 2007, p. 93) 
41 O conceito de espaço para Lefebvre (2013) reúne o mental e o cultural, o social e o histórico, bem como o 
físico e o natural, distanciando-se deste último, mas o incorporando em sua produção. 
42  Por abstração concreta, Damiani (2009) compreende que seria a redução da vida propiciada pelo fetichismo 
da mercadoria. Como uma fantasmagoria do ter e parecer, ao invés do ser, o sujeito que produz a própria 
realidade social é amputado da condição de sujeito e vira objeto da manipulação social.  
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nível dotado de poderes. Ela se impõe. Abstrata, formal, supra-sensível e 
transcendente na aparência, não é concebida fora das ideologias (religiosas, 
políticas). Comporta princípios morais e jurídicos. Esta ordem distante se 
projeta na realidade prático-sensível. Torna-se visível ao se inscrever nela. 
Na ordem próxima, e através dessa ordem, ela persuade, o que completa seu 
poder coator. Ela se torna evidente através e na imediatez. A cidade é uma 
mediação entre as mediações. Contendo a ordem próxima, ela a mantem; 
sustenta relações de produção e de propriedade; é o local de sua reprodução. 
Contida na ordem distante, ela se sustenta;; encarna-a; projeta-a sobre um 
terreno ( o lugar) e sobre um plano, o plano da vida imediata; a cidade 
inscreve essa ordem, prescreve-a, escreve-a, texto num contexto mais amplo 
e inapreensível como tal [...] (LEFEBVRE, 2006, p. 46). 

 
Para o autor, a cidade é compreendida como uma produção social em sentido amplo, 

que contempla a própria reprodução social. Ele afirma: “A cidade tem uma história; ela é a 
obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra 
nas condições históricas. (LEFEBVRE, 2006, p.47). Em outra obra, Lefebvre (2008) 
argumenta que as classes dominantes se servem do espaço como um instrumento de poder, na 
busca de subordinar a classe trabalhadora, controlar, reger tecnocraticamente, conservando as 
relações de produção capitalistas. Por outro lado, no tocante ao espaço como locus de 
reprodução social, entre eles a habitação, as infraestruturas, mas também a cultura e a arte, 
Lefebvre (2008) argumenta que dada a sua centralidade na sociedade atual em que a lógica da 
mercadoria se expandiu para todas as esferas da vida, os movimentos de usuários 
reivindicativos da cidade fazem parte de um movimento político geral. Como argumenta 
Carlos (2008), o processo de reprodução da força de trabalho está intimamente ligado ao 
plano do vivido no/do espaço, em que a luta de classes se apresenta como momento 
privilegiado de produção e reprodução da cidade.  

A contribuição de Massey (2008, p. 29), no entendimento do “espaço como produto 
de inter-relações, como sendo constituído através de interações, desde a imensidão do global 
até o intimamente pequeno”, nos possibilita novas imersões sobre a compreensão prático-
popular das relações vividas no espaço, bem como as estratégias teórico-sociais e suas 
imaginações hegemônicas do espaço. Nesse sentido, para esta autora, se faz fundamental a 
busca do entendimento da articulação e entrelaçamento entre espaço e tempo nas pesquisas 
em geografia, ressaltando as dimensões da diferença e da particularidade perante o 
movimento universal da dominação da mercadoria. 

Como indica Massey (2008), no âmbito da virada espacial nas ciências humanas, o 
espaço surge como esfera na qual distintas trajetórias coexistem. Simultaneamente diferentes 
histórias de vida convivem em uma totalidade social e se entrelaçam, através de relações de 
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poder, entre dominadores, dominados e as inúmeras possibilidades de construção política do 
espaço. Aqui a dimensão espacial contribui com o entendimento das interconexões entre as 
dimensões do indivíduo e a sociedade, perpassada por relações de dominação e as 
possibilidades de apropriação. Para esta autora, a narrativa da história única universal 
modernista deve ser substituída por muitas histórias, diferentes trajetórias, que ganham 
coerência através do entendimento do espaço como totalidade.  

Noção construtiva do espaço, na qual o mesmo se encontra sempre no processo de 
fazer-se, sempre em aberto. Em suas palavras: “conceituar o espaço como aberto, múltiplo e 
relacional, não acabado e sempre em devir, é um pré-requisito para que a história seja aberta 
e, assim, um pré-requisito, também, para a possibilidade política” (Ibidem, p.95). Nesse 
debate, Massey (2008) questiona a separação entre tática e estratégia43 operada por Certeau, 
no qual este autor sugere que a cidade, entendida como estrutura sincrônica, não vai mudar, 
restando apenas a tática de rua para os pobres. Para Massey (2008), por sua vez, a 
compreensão do sentido da apropriação como resistência, no âmbito da dialética com a 
totalidade social, não se confunde com as táticas de reprodução das condições de dominação. 
Nas palavras de Smith (2010): “Doreen Massey desafiou a crítica social de De Certeau, 
sugerindo que a mesma aceita a estase da autoridade, enganando o fraco em reproduzir as 
condições de sua fraqueza.”44 

Ademais, compreender o espaço na perspectiva relacional está ligado a uma 
compreensão da sua produção social, emergindo a categoria do sujeito e da diferença, ambas 
associadas a uma leitura geográfica das relações sociais, mediadas pelo conceito de 
experiência. Neste caso, a dimensão espacial não seria o lugar passivo em que ocorrem as 
relações, mas um ente dialeticamente ativo da produção social (LEFEBVRE, 2013). Nesse 
sentido, através da realização dos trabalhos de campo e reconstrução dos problemas de 
pesquisa, articulamos em nossa investigação a perspectiva geográfica do espaço relacional 
bem como do território relacional. 

Nessa perspectiva, tivemos uma primeira aproximação com a abordagem clássica de 
Sack (1983) sobre a territorialidade relacional, que afirma: “Por territorialidade humana eu 
compreendo a tentativa de afetar, influenciar ou controlar as ações e interações (de pessoas, 

 
43 “A tese de De Certeau em The practice of everyday life (1984) é concebida por meio de um contraste entre 
estratégias e táticas. Uma estratégia é definida a partir da relação com um lugar já-construido, estático, dado, 
uma estrutura. As táticas são as práticas da vida cotidiana que são requeridas por aquela estrutura.” (MASSEY, 
2008, p.76) 
44 “Doreen Massey has challenged De Certau’s social critique as flattering the stasis of authority and misleading 
the weak into reproduzing the conditions of their weakness.”(SMITH, 2010, p.115) 
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coisas e relacionamentos), afirmando e tentando impor o controle sobre uma área 
geográfica”.45 Para o autor, essa definição pode ser aplicada em diversas escalas, desde os 
processos mais simples até a complexidade da arena internacional, sendo bastante apropriada 
para análises das relações de poder em torno da propriedade privada do espaço. 

Em sua argumentação, este geógrafo afirma: “ignorar a territorialidade ou 
simplesmente não assumir que esta faz parte de um contexto, leva você a não examinar várias 
forças humanas que moldam a organização espacial”. 46 Este território relacional se 
desenvolve na troca de energia e influência, “quando X representa uma pessoa, grupo ou 
classe fazendo influência ou controlando e Y representa a pessoa, grupo, classe ou recurso que 
está sendo influenciado ou controlado”.47 Para o autor, o território é essa relação de disputa 
entre indivíduos, grupos ou classes em torno de uma área geográfica.  

Para Sack, a territorialidade humana, como uma dimensão relacional, “ocorre em 
todas as escalas, desde o quarto até o estado-nação. Territorialidade não é um objeto, mas uma 
relação. O quarto pode ser um território em determinado momento e não ser em outro. ” 48. 
Não se trata de um espaço delimitado a priori, mas de relações desenvolvidas no âmbito de 
um contexto social por grupos, indivíduos ou classes sociais49, “e por causa de seu contexto 
social, o que é dito pode ter implicações normativas.” 50 Em suas palavras, “Deve-se ter em 
mente que a territorialidade no comportamento humano é apenas uma estratégia para o acesso 
e controle”. 

Em publicação recente, Haesbaert (2014) alerta para o resgate da memória da 
dinâmica dos sujeitos subalternos na produção e apropriação do território como “arte da 
resistência”. Esse processo, em uma perspectiva geográfica, pode ser entendido como arte do 
contornamento, que seriam as dinâmicas de resistência territoriais dos grupos subalternos. Em 
suas palavras: “no caso do contornamento, em suas iniciativas próprias de superar e/ou 
subverter, das mais diversas formas, a situação de subordinação e/ou precariedade a que estão 
condicionados” (Ibidem, p.297). No âmbito da geografia, a noção de territorialização 

 
45“By human territoriality i mean the attempt to affect, influence, or control actions and interactions (of people, 
things, and relationships) by asserting and attempting to enforce control over geographic área.” (SACK, 1981, p. 
55)  
46“To ignore territoriality or simply to assume it as part of the context is to leave unexamined many of the forces 
molding human spatial organization.” (Ibidem) 
47“where X represents a person, group, or class doing the influencing or controlling and Y  representes a person, 
group, class, or resource being influenced or controlled.” (Ibidem) 
48“occurs at all scales, from the room to the nation- state. Territoriality is not an object, but a relationship. A room 
may be a territory at one time and not at another” (Ibidem, p.56) 
49 “O território, de qualquer forma, define-se antes de tudo com referencia às relações sociais (ou culturais, em 
sentido amplo) e ao contexto histórico em que está inserido.” (HAESBAERT, 2007, p.78) 
50“and because of its social context, what is said can have normative implications.” (SACK, 1983, p.57) 
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precária é de grande importância para nossa pesquisa, contribuindo na busca do entendimento 
da dimensão política no/do espaço urbano, pois estes são fruto de uma “condição social 
extremamente precarizada” (HAESBAERT, 2007, p. 327).  

Assim, observamos a migração forçada em massa da população rural para as cidades, 
conformando o processo de territorialização precária, surgindo aglomerados de exclusão no 
espaço urbano, as ocupações irregulares, muitas vezes questionadas judicialmente pela lei da 
propriedade privada, bem como pelos conteúdos normativos dos planos de organização do 
espaço urbano. Pudemos observar tais fatos, em nossa pesquisa sobre a cidade de 
Mossoró/RN, em que desde o final do século XIX e por todo o século XX ocorreram conflitos 
sociais no processo de produção territorial do espaço urbano. 

No tocante aos territórios produzidos no âmbito da cidade informal, aqui 
reconhecidos como aglomerados de exclusão, Haesbaert(2007) afirma que estes 
dialeticamente apresentam de forma latente as possibilidades de apropriação ou dominação. 
Por um lado, “sendo a imprevisibilidade um dos traços fundamentais dos aglomerados de 
exclusão, não há como sustentar teses universalizantes que enaltecem o intrínseco poder 
revolucionário transformador dessas populações excluídas.” (HAESBAERT, 2007, p. 328). 

Para Haesbaert (2007), existem muitos exemplos tanto de movimentos progressistas 
como de movimentos reacionários brotando das “massas”. Mas por outro lado, é importante 
não cair no conformismo e tentar refazer algumas utopias, “pois esse caráter disfuncional e 
essa desordem dos aglomerados trazem sempre, também, potencial e imprevisivelmente, a 
importância de enfatizar as condições para transformação e o novo” (Ibidem, p. 329). 

Revisitando o processo de urbanização, observamos que na década de 1950 se 
intensificam os movimentos migratórios do campo para a cidade, motivados principalmente 
pelas dificuldades com a agricultura de subsistência nos períodos de seca. Mossoró 
continuava a ser opção para os migrantes, já que existiam postos de trabalho na indústria do 
sal e na agroindústria, em especial do algodão. Identificamos que no âmbito da formação das 
periferias da cidade de Mossoró, através dos anos de seca, as levas de migrantes, os retirantes, 
procuravam à cidade em busca da sobrevivência e acabavam realizando saques ao comercio 
em uma estratégia de sobrevivência e ocupavam as periferias da cidade formando as favelas e 
os bairros pobres.  

Assim, destacamos o traço de identidade sertaneja no processo de territorialização 
precária na cidade de Mossoró. Para Haesbaert (2007), uma das características das favelas se 
dá na formação de uma identidade “com a população desenvolvendo laços com seu espaço 
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vivido, mesmo em um território funcionalmente muito precário” (HAESBAERT, 2007, 
p.335). Nesse debate, Jacques (2003) apresenta a ideia de espaço-movimento. Em suas 
palavras: “O espaço movimento não seria mais ligado somente ao próprio espaço-físico, mas, 
sobretudo, ao movimento do percurso, à experiência de percorrê-lo, o que é da ordem do 
vivido.” (JACQUES, 2003, p.149). A autora diz mais: “O espaço-movimento é diretamente 
ligado a seus atores (sujeitos da ação), que são tanto aqueles que percorrem esses espaços 
quanto aqueles que os constroem e os transformam continuamente.” (Ibidem, p.149). 

Nesse contexto, pensando a produção da cidade informal, bem como o processo de 
favelização, não podemos identifica-la apenas em sua dimensão física, pois “um aglomerado 
habitacional transforma-se em “favela” à medida que desenvolve um microssistema 
sociocultural próprio, organizado a partir de uma identidade territorial, fonte de um complexo 
de instituições locais” (BURGOS, 2005, p. 190). Ademais, no interior desse debate, Jacques 
(2003) argumenta que sua proposta não está sugerindo uma preservação das favelas, mas a 
superação do entendimento da mesma apenas como um espaço físico. Para a autora, trata-se 
da busca pelo entendimento do dia-a-dia do urbano. Ela argumenta que: “O cotidiano pode ser 
a base de intensificação tanto da participação quanto da alienação da sociedade, e a 
construção do espaço urbano tem responsabilidade determinante nessa escolha.” (JACQUES, 
2003, p.152). 

Para Carlos (2008, p.187): “O contato cotidiano com o outro implica a descoberta de 
modo de vida, problemas e perspectivas comuns. Por outro lado, produz, junto com a 
identidade, a consciência da desigualdade e das contradições nas quais se funda a vida 
humana”. Sendo assim, neste trabalho apresentamos uma discussão sobre a produção da 
cidade informal enquanto reprodução social correspondente às formas de moradia 
predominantemente precárias (PEQUENO, 2010). Damos ênfase na pesquisa sobre a cidade 
de Mossoró/RN, no qual procuramos compreender as trajetórias urbanas dos indivíduos, 
entendidos em seu coletivo como sujeitos sertanejos subalternos mobilizados a sair do campo 
pelas dificuldades extremas de reprodução social básica, dado a predominância do latifúndio. 
Estes sujeitos, quando chegam na cidade, especialmente nos momentos de seca, acabam 
ocupando terrenos de forma “ilegal” em busca da moradia.  

Procuramos compreender a formação das desigualdades na cidade, reconhecida 
dentre outras formas pela expansão da cidade informal, que tem como características os 
loteamentos clandestinos e irregulares, cortiços, conjuntos irregulares, áreas de risco. Em 
nosso trabalho damos ênfase na moradia precária, como aquelas que tomam parte do processo 
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de favelização. Em termos de conceituação, para instituições oficiais como o IBGE, por 
exemplo, favelas são áreas de habitação irregularmente construídas, sem arruamento, sem 
plano urbanístico, sem infraestrutura, que ocupam terrenos de propriedade alheia, dispostos de 
forma desordenada e carentes de serviços públicos essenciais. 

A ONU as caracteriza pelo excesso de população, habitações pobres ou informais, 
acesso inadequado à água potável e condições sanitárias e insegurança da posse da moradia. 
De nossa parte, observamos que ambas as instituições se aproximam na conceituação, na 
medida em que destacam a relação entre os aspectos formais e informais da condição de 
propriedade, bem como a falta de infraestruturas básicas. 

Davis (2006), por sua vez, leva em consideração o conceito da ONU, mas faz 
inúmeras críticas, afirmando ser o mesmo bastante restrito, pois só leva em consideração as 
características físicas e legais do assentamento evitando as dimensões sociais51. De acordo 
com Kehl (2010), em sua breve história das favelas, quando um grupo não se insere no 
modelo socioeconômico dominante, ele é alijado da estrutura da cidade, procurando criar sua 
própria cidade, de forma espontânea, “amoldando-a a sua forma de existir e sobreviver” 
(Ibidem, p.86). De todo modo, esta cidade não seria uma réplica empobrecida da cidade 
formal. Nas suas palavras: “na gênese de qualquer favela existe, em primeiro lugar, a 
expulsão de segmentos da sociedade da estrutura urbana formal, e busca pela construção de 
[...] uma teia de sobrevivência imediata” (Ibidem). 

Rodrigues (1997) alerta para diferenciação entre favela e ocupação. As ocupações 
urbanas correspondem ao processo de organização dos moradores em conjunto com os 
movimentos reivindicativos urbanos. Para esta geografa: “Estas ocupações são também, como 
as favelas, irregulares do ponto de vista jurídico da propriedade da terra” (Ibidem, p.43). Por 
outro lado, as favelas são processos espontâneos de ocupação individual por parte daqueles 
que não possuem um lugar para morar com suas famílias. De todo modo, sempre é importante 
destacar a existência de dois tipos de cidade informal, qual seja, o loteamento irregular, no 
qual, mesmo em uma perspectiva irregular, se vendem os imóveis, bem como a ocupação, que 
compreende tanto a ocupação organizada, como a favelização em si. 

Compreendemos que não se pode pensar a identidade territorial no processo de 
favelização da cidade de Mossoró dissociada do processo de migração forçada de sertanejos 
em busca de postos de trabalho. Estes carregam em sua identidade as marcas do campo. Para 

 
51 Em seu livro Planeta Favela, Mike Davis (2006) vai para além desse conceito propondo uma nova 
classificação das favelas. Consultar, sobretudo capítulo 2 (A generalização das favelas). 
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Santos (1982, p.38): “O subproletariado e o proletário são compostos por migrantes saídos do 
campo. Sem uma formação definida e, muitas vezes, sem trabalho certo no conjunto de 
população urbana; estes são os menos favorecidos. Muitos não encontram emprego e moram 
nas favelas.” 

Em período mais recente, sobressai-se a precariedade das condições de moradia na 
cidade, ampliando significativamente o contingente de favelização. Contraditoriamente, a 
cidade de Mossoró se apresenta no contexto contemporâneo como uma destacada 
centralidade, reconhecida como uma cidade de porte médio que atende a demanda de outras 
cidades menores do entorno no que diz respeito a comércio e serviços, principalmente os 
educacionais e de saúde, também se caracteriza pelo impulso da indústria da construção civil, 
na construção de inúmeros edifícios, com destaque para o bairro Nova Betânia, bem como 
pelas históricas economias do sal, petróleo e agronegócio.  

De acordo com Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de 
bairro de Mossoró – Manuel de Souza, realizada em 01/12/2014: 
 

Hoje em dia se você der uma voltinha em Mossoró pela periferia, aqui 
mesmo próximo, na distância de 2km, vizinho esse conjunto novo, ali na 
Favela do Fio, você vê um quadro de miséria. Se você for na zona norte da 
cidade, ali pelo Santo Antônio, Santa Helena, Bom Jardim, para aquele lado 
ali você vê um quadro de miséria. Se você for para o alto de São Manuel, 
naquela região ali na saída para Natal, do lado esquerdo, você vê um quadro 
de miséria. Se você for aqui no Alto da Conceição, ali acima do Belo 
Horizonte, por acolá, também você vê um quadro de miséria.  Está 
entendendo? Aqui em Mossoró, uma cidade que cresce muito, mas 
infelizmente os políticos não tiveram o cuidado de acompanhar com a 
organização da cidade, e continua aquelas pessoas vindo atrás de um apoio, 
pois a zona rural está muito castigada, essas pessoas que não tem terra não 
tem nada... Se ele não tem terra, não tem casa, coloca ali quatro pau a pique, 
viu , bota umas vara, bota o barro, se não tem madeira cobre com plástico, 
papelão, o que tiver... quer dizer, se você andar em Mossoró é um quadro de 
Miséria... aí vem a história das favelas...  

 
 
Compreendemos que o espaço urbano da cidade de Mossoró apresenta as marcas das 

cidades capitalistas contemporâneas, com a segregação socioespacial como elemento 
inquestionável das desigualdades sociais. Em nosso trabalho procuramos ressaltar os sujeitos 
sertanejos e a produção precária dos territórios na cidade, pois ao mesmo tempo que se faz 
necessária sua mão de obra na cidade, os mesmos se incluem de forma precária, produzindo a 
cidade informal.  

Procuramos apresentar as trajetórias de produção territorial das comunidades 
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pesquisadas, ressaltando duas características diferenciadas, como no caso das favelas do 
Wilson Rosado e Santa Helena, que tiveram sua construção nos anos 1980, com a expansão 
da área urbana da cidade através dos migrantes sertanejos que procuravam emprego na 
cidade, ao passo que no segundo caso, trazemos o exemplo de uma ocupação urbana mais 
antiga, nas margens do Rio Mossoró, nas proximidades do centro, que sofreu com a enchente 
no ano de 1985 e os moradores receberam apoio da igreja e do Estado na construção do bairro 
Belo Horizonte em regime de mutirão.   
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3.2 - PESQUISA DE CAMPO COMO APROXIMAÇÃO DO ESPAÇO VIVIDO 
 

Em nossa pesquisa tivemos como um dos objetivos dar visibilidade a estes sujeitos 
que constroem o processo de ocupação do espaço da cidade através da favelização, tendo em 
vista que a cidade oficial procura fazer invisíveis àqueles que de forma espontânea e informal 
as produzem.  Nesse sentido, Seemann (2003, p.58) destaca a necessidade de produção de 
uma “cartografia da realidade” que permita apreender os problemas do território. Em suas 
palavras: “Atualmente, as ciências sociais estão redescobrindo o significado e a importância 
do espaço diante das questões territoriais (movimentos sociais como os sem-terra e os sem-
teto) e em face da (re) construção de identidades culturais”. 

Para o autor, os mapas se apresentam como instrumento para aprender a ler e decifrar 
o território. Para tanto, ele destaca a necessidade de produção de mapas não cartesianos, 
ressaltando que o mapeamento planimétrico é alheio à nossa concepção cotidiana de 
ambiente. Em suas palavras: “As subjetividades humanas, portanto, se escondem atrás da 
aparência bem ajustada e definida que um mapa bem desenhado apresenta” (SEEMANN, 
2003, p.52). 

Em nosso trabalho não procuramos apresentar quantitativamente a desigualdade da 
cidade, mas em uma abordagem qualitativa, produzimos croquis através de imagens do 
Google Earth, Pontos GPS, Fotos, Entrevistas. Procuramos uma aproximação das realidades 
desiguais da cidade de Mossoró, dos bairros e comunidades no qual tivemos acesso através 
dos informantes da pesquisa. 

No primeiro croqui, temos uma representação da cidade e dos trabalhos de campo 
como um todo, que contribui para uma leitura dos demais croquis, que focalizam de uma 
forma mais próxima as localidades estudadas. Nele, ressaltamos a localização das favelas em 
2008, de acordo com o levantamento de Elias e Pequeno (2012), bem como a localização 
espacial de 4 comunidades carentes (favelas), em que realizamos 8 trabalhos de campo, bem 
como o espaço modernizado da cidade, no qual pudemos coletar fotografias em 2 trabalhos de 
campo. 

Nos demais croquis, procuramos imagens aéreas mais próximas das comunidades 
estudadas, em que apresentamos fotos e entrevistas que pudemos realizar quando das 
atividades em campo, no qual buscamos apresentar as próprias representações e situações 
vividas pelos sujeitos moradores, ou seja, suas trajetórias urbanas e tempos biográficos. 

Apresentamos um enfoque na pesquisa sobre a cidade espontânea e informal, 
correspondente às formas de moradia predominantemente precárias (PEQUENO, 2010), 
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procurando compreender as trajetórias urbanas dos indivíduos, entendidos em seu coletivo 
como sujeitos sertanejos na ocupação de espaços, em momentos críticos de sobrevivência. 
Ressaltamos o permanente esquecimento destes sujeitos perante os elementos da história 
oficial, ou em outras palavras, a permanência daqueles territórios “precariamente incluídos”. 

Nessa empreitada destacamos algumas ferramentas da pesquisa qualitativa , aspectos 
de fundamental importância para a coleta e análise de dados de campo, que são a construção 
de narrativas e trajetórias dos sujeitos pesquisados nas entrevistas, bem como a observação 
participante. 

Não resta dúvida que tais experiências pesquisadas não estão desconectadas da 
dimensão da totalidade social, mas de acordo com Lefebvre, podem se apresentar de forma 
inconsciente, alienada. Em suas palavras: “Segundo uma investigação conduzida pelo método 
linguístico(entrevistas não diretivas a seguir triagem por uma análise da linguagem) o sentido 
nasce obscuramente, senão inconscientemente.” (LEFEBVRE, 1969, p.108). 

O autor destaca a importância de que as entrevistas sejam abertas (não diretivas), para 
chegar à dimensão do vivido, permitindo que o indivíduo tenha liberdade para expor suas 
representações no âmbito da trajetória urbana. Para este autor, ao seguir um procedimento 
fechado, segundo um planejamento científico positivista de perguntas pré-formuladas em 
busca de respostas claras, se corre o perigo de um duplo desconhecimento, em suas palavras: 
“Se dejará passar las representaciones mas comunes pero tambiem las mas ocultas[...] Em 
segundo lugar, se corre peligro de dejar pasar situaciones, interaciones e interferências” 
(LEFEBVRE, 1983, p.167). 

Assim, em consonância com o autor supracitado, destacamos a necessidade de 
entrevistas abertas (não diretivas) como primeiro momento da coleta de dados em uma 
pesquisa qualitativa, mas deve-se atentar que as representações captadas, através das 
informações congruentes, são conteúdos de pesquisa que devem ser analisados formando um 
núcleo de sentido para a construção de narrativas e trajetórias. 

Para este autor, a pesquisa qualitativa busca a análise dos processos, a análise da 
experiência vivida através das representações, sem cair nas análises de sobrevoo, mas por 
outro lado: “se, no entanto, privilegia o econômico, corre-se o risco de não enfatizar o 
desenvolvimento e de abandonar o qualitativo em favor da racionalidade economista” 
(LEFEBVRE, 1991, p. 55) deixando de lado processos vividos. Em outra passagem ele deixa 
claro: “[...] O qualitativo é acima de tudo o aspecto inquietante dos problemas. Para uma 
racionalidade técnica certa demais, o qualitativo é o inimigo. Seu espectro assombra os 
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escritórios” (LEFEBVRE, 1969, p. 63). 
De todo modo, após a captação de um panorama geral através da pesquisa 

exploratória, se faz necessário uma estratégia de análise das entrevistas para a construção de 
narrativas. Em nossa pesquisa chegamos em algumas áreas de extrema desigualdade, em que 
destacamos uma análise profunda da favela do Santa Helena, através da construção de 
narrativas e trajetórias, no qual identificamos que os moradores das favelas são sertanejos que 
migraram para a cidade de Mossoró. 

Desta feita, em nosso trabalho constatamos  que os moradores das áreas de ocupação 
precária da cidade de Mossoró são os mesmos sertanejos, os famosos retirantes, que nos 
períodos de seca procuravam as cidades em busca de sua sobrevivência, tendo em vista a 
dificuldade de acesso à terra e água, migravam para as cidades em busca de empregos para 
que pudessem sustentar suas famílias e acabavam ocupando as periferias da cidade 
constituindo as favelas.  

Destacamos a realização de seis trabalhos de campo na cidade de Mossoró, com a 
realização de 11 entrevistas abertas, na qual após a realização de uma triagem, as mesmas são 
apresentadas no trabalho. Destacamos a realização de uma entrevista aprofundada com 
Manuel de Souza, memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – totalizando 
5h e 15min, entre os meses de novembro de 2014 até janeiro de 2015, quando fizemos uma 
atividade intensiva de campo em Mossoró. 

Em nossa pesquisa qualitativa, procuramos destacar duas situações diferenciadas, 
que se dão com o processo de favelização das áreas do Wilson Rosado e Santa Helena nos 
anos 1980, com a expansão econômica da cidade e sua consequente expansão da área urbana, 
em que nossos informantes destacam que a maioria dos moradores vieram de cidades menores 
do entorno de Mossoró em busca de emprego.  

No segundo caso, tratamos da problemática de uma ocupação urbana mais antiga, 
nas proximidades do centro, nas margens do Rio Mossoró, em que com a enchente de 1985 os 
moradores que haviam ocupado esta área da cidade em levas de ocupação desde o início do 
século XX tiveram de mudar para outra área cedida pelo governo do Estado para a construção 
de casas no regime de mutirão, ao passo que também ocorreram ocupações irregulares 
formando a favela do Carnaubal. Apesar de apresentar na figura a realização de trabalho de 
campo na favela do Tranquilim, não apresentamos em nosso trabalho os resultados desta 
pesquisa, tendo em vista fugir do padrão que procuramos apresentar nas outras duas 
trajetórias. 



101 
 

 
 

                                                   Croqui 2 - Localização trabalhos de campo. 
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Localizado na área noroeste da cidade de Mossoró, visitamos a comunidade do 
Wilson Rosado sem nenhum informante de pesquisa, em que realizamos nossa entrevista 
abordando os moradores que se encontravam na rua naquele momento. O interesse pela 
comunidade em questão se deu por se situar numa área de expansão urbana da cidade desde 
os anos 1980, quando as grandes atividades econômicas chegaram na cidade, ao passo que os 
moradores, como foi relatado por nossos informantes, em sua maioria, vieram do interior em 
busca de empregos. 

De todo modo como pude analisar na hemeroteca do movimento de bairro, a 
construção do conjunto habitacional Wilson Rosado se deu no ano de 1992. Nos recortes de 
jornais do ano de 1992, também é relatado que à medida que o poder público construiu as 
habitações de interesse social em alguns locais da cidade, novas famílias migravam para a 
cidade por conta da seca, construindo novos barracos nas proximidades de conjuntos como o 
próprio Wilson Rosado. Em outra reportagem, no jornal o Mossoroense, em 6 de junho de 
1997, diz-se: 

A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte está sendo invadida, em 
número cada vez mais expressivo, por favelas. O êxodo rural, agindo em 
conjunto com o índice exorbitante de desemprego, favorecem o surgimento 
de casebres de taipa em todas as áreas de Mossoró. [...]. No início deste ano, 
algumas pessoas ocuparam o terreno da companhia hidrelétrica de São 
Francisco (CHESF), localizado nas proximidades do conjunto habitacional 
Wilson Rosado.   

No trabalho de Rocha (2005, p. 249), é informado a existência de 120 barracos na 
favela do Wilson Rosado, com uma população de 480 pessoas. De nossa parte, apresentamos 
o relato como uma forma de aproximação maior com o drama sofrido pelas famílias que 
moram na comunidade. 

Em nossa passagem pelo bairro do Wilson Rosado, pudemos bater algumas fotos, na 
qual disponibilizamos no croqui abaixo, em que destacamos a existência dos lixões nas 
proximidades como uma das principais formas de emprego da população, como pudemos 
conversar com os moradores. 
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Croqui 3 - Trabalho de campo Favela do Wilson Rosado. 
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Croqui 4 - Trabalho de campo Favela do Wilson Rosado. 
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Ao chegarmos ao bairro, perguntamos para uns moradores ali próximo52: aquela 
fabrica ali de coleta de lixo é Santa helena ou Wilson? - É Santa Helena.  Mas tem gente daqui 
que trabalha lá também? - Trabalha nessa outra de cá, mas que ainda é no bairro Santa Helena, 
pois não tem desse tipo de fábrica no Wilson. Vocês moram aqui desde quando?   

 
Ixe faz ano viu. Só sei que quando eu cheguei aqui só tinha eu aqui; ai, 
depois, começou a abrir a favela. Quando eu cheguei aqui nem energia não 
tinha, só mato. Muitos compraram e muitos invadiram. Viemos de Açu, 
minha família é todinha de lá. Viemos procurando moradia... Cada um vei, 
vei e foi fazendo sua vida. Aqui tinha mais gente velha, já morreram. A 
maioria que ta aqui agora a maioria foi que comprou, porque os mais veio 
que ocuparam já saiu quase tudo. Outros trabalharam para comprar casa, 
alugaram em outro canto.... Dos primeiros tem João ligeirinho ali, uns já 
morreram, tinha Fona que foi se embora para Baraúna... Quando viemos 
ocupar aqui, o mínimo que eu tinha era uns vinte e poucos anos, já to com 43 
anos. Quando eu cheguei aqui nem energia nem água tinha, pra pegar água 
era na cabeça, na cisterna la no conjunto. Graças a Deus hoje já tem. 
Negocio de convivência não tem problema nenhum. Gente que tem mais 
condição que agente não gosta de ajudar. Agente se ajuda só mesmo, o 
marido trabalha. Você ta vendo essa estrada como é que é, a gente acorda 
com poeira, come com poeira, as crianças vive doente com essa poeira. Entra 
político, sai político e o rojão é esse. Quando vem uma chuva o senhor num 
entra com essa bicicleta, por causa que se o senhor entrar o senhor cai. Eu 
virei e mexi, mas eu moro de aluguel. 
Ocupei, mas o dono do terreno apareceu. Teve outros que permaneceram 
invadindo, mas eu moro de aluguel, pago 150 de aluguel, meu marido 
trabalha na reciclagem de lixo ganha 250 por semana... 
Quase todo mundo aqui não paga aluguel não, quase todo mundo aí tem 
casa, só ficou eu sem casa... meu marido trabalha ali na reciclagem, ganha 
250 por semana, aí agente paga a água, paga a luz e paga a casa.. 
Num miora nada, se nóis não correr atrás.. O posto de saúde da gente é la no 
redenção. Pra gente fazer um exame é um ano dois ano. Aqui se passar mal e 
chama SAMU, só vem se tiver morrendo. Ai agente é socorrido aqui pelos 
outro. Se é uma criança q passa mal, ‘não pode vir em cima duma moto, vc 
vem segurando’ (ela reproduz o samu).  
Você vê ne! Uma cidade grande dessa e as pessoas morrendo a míngua nos 
hospital, sem remédio. Sem uma UTI, num era pra acontecer isso não. Onde 
é q os políticos tão butando esse dinheiro? Eu mesmo já passei um momento 
muito difícil de ir pro hospital. É uma doença é uma coisa, qualquer coisa os 
vizinhos ajudam a gente. 
 
 Neste relato, pudemos observar que a moradora migrou da cidade de Açú para a 

cidade de Mossoró em busca de emprego e participou da ocupação no intuito de garantir sua 
moradia, mas hoje mora de aluguel na mesma ocupação que tinha participado. Mostra 
inclusive uma relação de precariedade maior, morando de aluguel em uma ocupação irregular, 
bem como enfatiza a má qualidade dos serviços básicos oferecidos pelo Estado. 

 
52 Entrevista cedida por moradora favela do Wilson Rosado em 03/12/2014 
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Ressalta a dificuldade de emprego na cidade, em que seu marido trabalha na 
reciclagem para pagar o básico de sua moradia e contas domésticas.  Como procuramos 
ressaltar com a discussão sobre o problema da moradia na cidade de Mossoró como um todo, 
este relato exemplifica as experiências vividas pela população pobre, sendo necessário 
sensibilidade por parte do leitor no intuito de captar esse processo vivido, que está articulado 
com a totalidade das desigualdades do mundo. 

 Em outro relato53, é destacado o processo de construção da favela do Wilson 
Rosado, que começou com o processo de favelização, passando pela construção das casas do 
conjunto, até a ampliação da ocupação irregular em torno dessas casas: 

 
O governo do estado criou um conjunto, em parceria com o governo federal 
com o nome Wilson Rosado que é na saída para Fortaleza, do lado direito, 
62 casas. Agora hoje se você for ali, é verdade que hoje você entrando no 
Redenção I você saindo na estrada da raiz, ali praticamente é uma cidade. Aí 
é questão de favela né. Wilson Rosado era uma favela, só que construíram as 
casas e a favela continuou. Porque entregaram as 62 casas e (as pessoas) 
foram construindo casas. 
Na favela do Wilson Rosado, não sei se vocês acompanharam, atualmente, o 
movimento que a justiça derrubou algumas casas. Que ali tem uma linhas de 
alta tensão ne. E então uma das linhas foi justamente onde a justiça foi e 
mandou derrubar as casas, que ali faltou foi acompanhamento. Porque na 
hora que tem um negócio daquele não da pra construir casa perto ne, que da 
problema. Eu já tive perto dum negócio daquele, você não vai acreditar, a 
coisa tremeu, a recomendação é não fazer casa tantos metros do lado e tantos 
metros do outro. Então só que quando essa linha eles fizeram, já existia umas 
casinhas. Quer dizer, como os gestores não acompanham o crescimento da 
cidade, a cidade fica meio desordenada. Se eu for sentar por ai, desses 40 
anos pra cá, ou ate mais, uns 30 anos, quem acompanhou Mossoró viu que 
Mossoró é muito desordenado.  

O deslocamento de toda uma população das cidades do entorno para Mossoró, 
redunda na ampliação do processo de precarização habitacional, em que através dos relatos 
podemos nos aproximar dos exemplos vividos, observando a condição de desigualdade, que 
não é novidade para ninguém, mas que também ganha contornos dramáticos em cidades 
médias e não apenas nas grandes metrópoles nacionais. 

No caso da favela do Wilson Rosado, pudemos observar durante o trabalho de 
campo, bem como nas fotos, que a maioria das casas são de taipa e a ocupação principal da 
população em termos de trabalho se dá com os lixões, se apresentando algumas reciclagens 
pequenas e uma grande nas proximidades do próprio aterro, que já foi desativado, mas ainda 

 
53 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de Souza, 
realizada em 26/06/2015 
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apresenta grande quantidade de atividade. 
Em nossa pesquisa, ao se aproximar da favela do Santa Helena, tivemos como 

informante a assistente de saúde responsável pela comunidade, que nos acompanhou durante 
as entrevistas, com todo apoio necessário para apresentação dos sujeitos sociais da 
comunidade e suas trajetórias. Pelas informações em geral na cidade, se trata de uma das 
comunidades com maior índice de criminalidade. 

Também nas áreas de expansão urbana da cidade, a favela do Santa Helena tem seu 
crescimento como uma expansão do bairro Santo Antônio, a partir dos anos 1980 quando uma 
leva de migrantes ao procurar emprego na cidade de Mossoró, acabou ocupando os bairros 
periféricos.   

De acordo com informações obtidas na secretaria de infra-estrutura e urbanismo no 
dia 25/06/2015, entre os anos de 1992-1998, que foram anos de forte seca, a favela do Santa 
Helena teve grande crescimento com ocupação de terrenos e levantamento de casas de taipa. 
De acordo com Rocha (2005, p. 257), em 1997, a favela do Santa Helena tinha 300 barracos 
com uma população de 1500 pessoas.  Em seguida apresentamos as imagens aéreas, com 
algumas fotos e as entrevistas, que relatam as experiências dos próprios sujeitos.  

De acordo com as entrevistas, constatamos também aqui que a maior fonte de renda 
dos moradores é o trabalho na reciclagem do lixo, sendo muitos migrantes que vieram para a 
cidade desde os anos 1980 e acabaram ocupando os terrenos, vacarias e formando o que é 
hoje conhecida como uma das favelas mais perigosas da cidade. Como pudemos observar 
nesta entrevista que conseguimos com a Agente de Saúde54: 

  
No ano de 83 – 85 aqui era uma fazenda, povoadozinho, era uma fazenda. E 
era uma fazenda grande e o dono vendeu um pedaço. Essa pessoa que 
comprou começou a vender as terra e começou a surgir o conjunto santa 
Helena. Não é conjunto, é favela Santa Helena como eles chamam. Mas de 
primeira era conhecida como a fazenda Santa Júlia. Ficou até diferente o 
nome dos santo, que de Santa Julia pra Santa Helena. Só que Santa Julia ela 
tá mais pra la, que é o conjunto novo que ainda vão fazer . Dos pedacinho de 
terra vendido é que foi fazendo o Santa helena. Sem dizer a invasões de 
terrenos, que quando a comunidade vê que era terreno do estado, eles 
começaram a invadir. E aqui nesse pedacinho aqui, que a gente classifica 
como Santa Helena é Santa Helena 8. É, dividia em 8 pedaço. Você vê como 
cresceu, quando eu comecei a trabalhar aqui eram 3 pedaço, três! Que aqui 
era o 02, La em cima era o 01, agora aqui é o 08. 
Aqui é o zero oito, essa área aqui agente chama de microárea. 
Desde o início veio só crescendo.. É, só crescendo, quando eu comecei aqui 

 
54 Entrevista cedida pela agente de saúde, também atuante no movimento de caridade da Igreja católica do Santa 
Helena, realizada em 29/11/2014 
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eu tinha 117 famílias, saí com 220 famílias. Antes deu sair, já surgiu duas 
vezes na minha mão 300 famílias. Isso em 2004 – 2006 eu tinha mais de 300 
famílias e acompanhava tudim. Eu sai daqui em 2011. Ai agora que ele vei 
ser resgatado de novo por outro agente de saúde, que pra contar entrou 8 
novo, se tivesse contado bem certim sem diminuir e sem aumentar ela taria 
com 220 famílias. Só que ela soltou, tem muita gente descoberta porque ela 
não conseguiu cadastrar esse pessoal, a prefeitura disse que ela só tinha que 
cadastrar 150. 
PERGUNTA - E os outros terrenos que eles ocuparam eram daqui por perto? 
É. Dessa parte da capela pra lá, muita parte do terreno foi que eles se 
apossaram. 
PERGUNTA - Pode dizer assim que a maioria é desses que ocuparam/ se 
apossaram? 
Foi, a maioria deles foi. Realmente em quase toda Santa Helena tem 
calçamento, luz. Onde eles apossaram não tem casa assim, é uma casinha de 
taipa ou casinha de papelão que ainda tem muito aqui, Ai lá pra dentro é que 
você vê isso, a casa de taipa, a casa de papelão, a casa coberta de plástico. 
Ele é muito grande o Santa Helena, ele ficou imenso. Uns trabalham na 
empresa, na cobal com verdura, na reciclagem. A maioria aqui trabalha na 
reciclagem, no lixão, tem até associação de reciclagem. 
Então desde o inicio dos anos 80 teve esse movimento de ocupação, mas na 
realidade essas pessoas que começaram a se apossar do terreno elas não 
moram mais aqui, que elas foram pro Wilson Rosado, outros tão la naquele 
assentamento depois da maisa , não sei se antes ou depois. Sem dizer 
também que eles ficam nesse movimento e com casa própria. 
Muitos são necessitado, né e que ainda hoje espera uma bendita casa sair e 
essas casa que tão em terreno que não é deles, o estado marcou pra fazer 
futuramente uma casa e passar pro nome deles. Mas também já teve pessoas 
que hoje estão numa situação ruim e já foi beneficiada umas 3 ou 4 vezes. 
Ainda existe, e aqui principalmente que é uma área de expansão e ela cresce 
muito rápido. Vamo supor que tem um vizinho que tem um terreno La na 
frente, eu observei, eu vejo ela la, eu sei que o terreno é dela, mas não quero 
saber se é dela não, eu faço invasão la. Ela talvez va dizer, deixe La, por 
caridade, mas eu não vou vender por que o terreno é dela. Aí eu to la e 
ninguém tem direito de reclamar, por que não é de ninguém. Eles usam 
muito isso. 
Planalto começou assim, Malvina começou assim, Vight Rosado começou 
assim com áreas ocupadas que futuramente viraram conjunto habitacional. 
Agora só quem ficou na marca do fim da linha foi Santa helena, Malvina, 
favela do fio, tranquilim. 
Não tem movimento organizado, é cada um por si e deus por todos. Eu acho 
que era a necessidade porque não tinha outra opção. Tinha os sabido que se 
aproveitava da situação, mas a maior parte era pela precisão mesmo. 
Moravam com a mãe, é que aqui eles se juntam cedo sabe. Eu chamo 
mínimo e mínima, porque tem menina  la no posto com 12 anos, com 10. 
Eles se juntam logo, sai logo na casa da mãe, sem saber aonde vão morar, faz 
a taperazinha deles . vão la, mas não da certo porque não é realmente o que 
eles querem, a maioria são crianças.  

Como foi relatado, a trajetória dos moradores da favela do Santa Helena se dá como 
uma inserção precária na cidade, como uma precariedade da vida como um todo, em que 
muitos moradores que ocuparam nos anos 1980 estão lá até hoje. No entanto, também são 
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relatados muitos casos de moradores que ocupam e vendem e acabam se especializando nesse 
tipo de atividade, dado o nível de precariedade que a vida se encontra. 

Não é relatado casos de movimentos organizados nas ocupações, mas ações 
espontâneas através da necessidade de moradia na cidade, daqueles migrantes que procuram 
emprego na cidade, ou mesmo de famílias que crescem com cerca de 10 filhos e não existe 
espaço para morar, então eles vão ocupando as terras no intuito de sair da casa das suas 
famílias. Em outra entrevista é relatado55 

 
Muita terra foi invadida mais lá pra cima, foi no tempo de seu Cinésio, a 
partir de 1998 por ai. Mas desde 1985 já tinha invasão de terreno. 
Hoje em dia não tem mais nenhum que invadiu que seja morador daqui, 
entendeu. Porque o pessoal já saiu muito. De 100 pessoas que eu 
acompanhei aqui tem uns 20 por cento só. 
Muitas famílias que construíam taperas de taipa para receber casas e 
vendiam as casas. 
Tem pessoas que tem necessidade de fazer ... os que vende tem coragem, 
vende e fica sem nada, depois tem de novo. 
 
 Neste caso o morador relata que muitas pessoas que vendem a casa depois que 

recebe é por necessidade, justamente para ter acesso a dinheiro, num movimento precário da 
vida. Através das fotos abaixo, pudemos observar as condições precárias da moradia no Santa 
Helena.

 
55 Entrevista cedida por morador da favela do Santa Helena em 08/12/2014 
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Croqui 5 -Trabalho de campo Favela do Santa Helena 
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Croqui 6 -Trabalho de campo Favela do Santa Helena 
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Na entrevista anterior, é destacado a prática de ocupação do terreno e construção do 
barraco e venda, para depois ocupar outro terreno e vender novamente o barraco, se tornando 
uma prática precária de subsistência muito contestada, pois não existe uma relação de 
apropriação da terra, mas a busca de uma nova forma de mercantilização do solo através 
dessas práticas. Em outra entrevista56, é apontado a dinâmica das ocupações no Bairro e o 
conflito entre os proprietários de terra e os ocupantes: 

 
No inicio era uma casa veia de taipa mesmo. 
Foi depois que eu cheguei aqui que fizeram esse horror de casa que vc ta 
vendo ai. 
Aqui não morava ninguém, era só eu mesmo. Aliás aqui é de posse assim, 
porque comprou e vendeu, aqui é tudo comprado. 
[mulher]: Aqui do lado tem invasão, porque tem uns terreno assim como eu 
falei pra você, terreno limpo, eles prestavam atenção ao movimento... 
[homem]: Foi, desse terreno ai dessas casa ai passando ate a cerca acolá foi 
tudo invadido, mas tinha dono, ai o dono veio, mostrou a escritura do 
terreno, que era até os filho daquele que fabricava corda ali, ai ele veio mais 
o adevogado e disse o terreno é meu, ta ai a escritura. Nesse tempo o prefeito 
era até Dix-huit, agora se o prefeito quiser comprar eu vendo a ele e vocês 
invada, porque aqui é meu. A polícia chegava, eles corria tudim. 
 

Em outra entrevista é relatado como foi o processo para receber a casa depois de toda 
atividade de ocupação, na qual os moradores migrando de outra cidade, passaram alguns anos 
ocupando as terras em casas de taipa, até receber as casas do programa habitacional. Em suas 
palavras57:  

Eu sou de Areia Branca, mas moro aqui a muitos anos. Primeira casa que eu 
morei foi la nas barrocas. 
Quando eu vim pra Mossoró eu tinha 10 anos. Ai vim com meu pai, com 
minha mãe, 
Aqui era so um terreno, construímo com casa de taipa né, ai depois o 
governo indenizou e me deu essa daqui. 
Foi em 2003 a entrega dessas casas, só que o governo fez assim, ele pegou as 
casa que tava cadastrada pra fazer a casa nova, ele fez a casa do povo e 
fechou porque ele so queria da em um determinado tempo. Foi outra 
invasão, porque o povo invadiu o que era deles mesmos. Porque eles tavam 
pagando aluguel, tava em casa empestada, tava em baixo de lona. É que o 
governo queria fazer primeiro a fita, só que não deu certo. Esse projeto era 
pra terminar la na casa la em cima, não sei se vocês acreditam mas eu vou 
contar a minha historia. Eu vinha da mercearia orando ao senhor porque o 
pessoal me disseram que já tinham terminado la , que  já era a segunda vez 
que fazia e não fazia a nossa. Ai eu fui conversando com o senhor no meio 
da rua. Logo de inicio eles fizeram aquelas casas com a sala bem grande com 
o banheiro dentro da sala. Depois que eu cheguei em casa, houve uma briga 
la na casa que iam fazer la, o pessoal começaram uma contenda e disseram 

 
56 Entrevista cedida por moradora da favela do Santa Helena em 08/12/2014 
57 Entrevista cedida por moradora favela do Santa Helena em 08/12/2014 
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agora pronto, eu não vou fazer casa mais aqui não. Ai eles desceram e 
fizeram a casa aqui em baixo, fizeram o meu. Até hoje eu agradeço ao 
senhor que foi deus mesmo que interviu na minha benção. 
Pra construir nossas casas aqui foi levantado la atrás um vão e um alpendre 
pra colocar as nossas coisas. 
[Outra pessoa comenta]: A gente passou dois ou três ano, ou mais, nessas 
casas de plástico, esperando construir essas. Porque quando construiu essa 
casa de tijolo já era a segunda etapa, já era a segunda vez que fizeram, 
agente já tinha cadastrado umas 3 vezes e nunca vinha. E quando ela fez essa 
oração ai veio.   
[Outra pessoa comenta]: Eu tava aqui desde 2001, eu sinto saudade daqui. O 
vento daqui é um vento que conquista... Era tão difícil aqui, eu fui convidada 
a sair pela prefeitura umas 3 veiz , a afetividade é grande. 
 
 

Em mais uma entrevista58, o morador ressalta que migrou da Paraíba, ressaltando o 
problema da violência na favela do Santa Helena, pois quando chegou na ocupação, dormia 
de porta aberta, mas hoje tem medo de ser assaltado dentro de casa. 
 

Eu nasci em Pombal-PB mas me criei aqui. E vou morrer no Rio Grande do 
Norte. 
Dificuldade aqui tem muita. Até hoje ainda ta pior de quando eu cheguei, 10 
veis. Porque quando eu cheguei aqui nós durmia de porta aberta,  era só os 
terreno, tinha dificuldade de acesso, mas hoje é pior. 
[mulher]: por causa da violência ne. 
Eu passei mermo ai 45 dias debaixo de uma lona, tinha a mulher e um 
cachorro. Eu ia pro mato buscar uma carrada de lenha e a mulher inventava e 
ia mais eu.  
No inicio era uma casa véa de taipa mesmo. Foi depois que eu cheguei aqui 
que fizeram esse horror de casa que você ta vendo ai. So pra ta aqui nos 
criava bem umas 20-30 galinha que tinha ali.. Hoje em dia arrombam as 
porta e roubam dentro de casa. Cresceu muito mas também não tem polícia. 
A polícia quando passa aqui vai naquela rua ali, enrola e vai simbora . Nesse 
tempo eu dormia aqui de porta aberta, agora hoje o caba tem medo de 
arrombar a porta e matarem o caba dentro de casa. Um dia desse aqui me 
roubara aqui. Toraram o cadeado dessa porta ai, entraram aqui e roubaram. 
Levaram um ventilador, um bujão cheinho e um bucado de coisa de 
miudeza. 
Meus vizim é esse, bom dia e boa tarde. 
Quem primeiro se alistou pra casa aqui foi eu e nunca saiu nenhuma. Aqui 
teve gente de possuir quatro ou cinco. 
Esse meu barraquim aqui quem levantou foi Deus e eu, todo dia trazia uns 
tijolos de um muro que desmancharam perto da fabrica de castanhas para 
construir essa casa.  

 
Em uma seguinte entrevista59, os moradores alegam que vieram do Ceará para o Rio 

Grande do Norte em busca de emprego, em que ocuparam um terreno no Santa Helena para 
 

58 Entrevista cedida por morador favela do Santa Helena em 08/12/2014 
59 Entrevista cedida por moradora favela do Santa Helena em 29/11/2014 



114 
 

 
 

sua moradia e estão até hoje. Ressaltam que quando ocuparam o terreno não existia 
infraestrutura alguma, problemas que são existentes até hoje. A problemática do esgoto é 
ressaltada, bem como da violência, exemplificando a precarização da vida dos moradores da 
favela. Em suas palavras:  
 

Eu cheguei aqui em 93, quando eu cheguei aqui eram so 3 casa. Não tinha 
passagem aqui, não existia. Não tinha água, não tinha energia, não tinha 
calçamento. Foi muito difícil. 
Eu não sou natural daqui não, mas desde pequena eu moro aqui, a gente veio 
do Castanhão no Ceará. viemos porque procurar uma melhora né.  
[homem]: na realidade mesmo a gente vivia com as mesmas coisa. Em 
comparação, agente passava um ano no Castanhão, aí passava outro ano em 
Tabuleiro, em Limoeiro. Era assim, se a gente desse com um patrão que dava 
condição pra gente, agente tava trabalhando, então foi nessa época que nós 
vinhemo aqui pra Mossoró, nessa caminhada. 

 
Encontremo lá no Senegal, Bom Destino, lagoinha, Maisa. 
Na Maisa eu trabalhei la 18 anos, mas antes disso os trabalho aqui era posto 
de gasolina, agricultura. Na Maisa eu trabalhei de lavadeiro de carro e no 
plantio e na castanha. 
[mulher]: Meu pai plantava em pau branco, Senegal, mas não era só dele né, 
era de meia. Depois disso ele foi trabalhar na fábrica de óleo, la no Alto da 
conceição. 
Aqui, do tempo mesmo que eu cheguei só tem o seu Aderbal, Genival e o 
resto não tem mais ninguém.  
Os grandes donos dessas terras daqui era seu Anselmo e seu joca. 
A parte que precisou pra abrir a rua ele foi e tirou a cerca. Essa parte que era 
pra abrir a rua era do seu Anselmo, que impatava da gente passar pra La.  
[mulher 2]: Quando eu tava aqui, era difícil sentar na rua, um tempo, era 
5,7,8, 10 armado. E já aconteceu crimes aqui dentro das proprias casa 
também. Não tem canto que não tenha alguma coisa . Aqui, a vista do que 
era, melhorou muito. 
[mulher]: Aqui, na matéria da calma, ta quase 2 anos. De 2001 pra 2014 ele 
já foi mais pesado. A maior parte é assim respeita aonde moram, mas a gente 
nem se vangloria com isso, porque o de fora pensa assim e vem fazer e 
pronto. 
aqui alagou quando choveu muito, e falam que no terreno quando ainda era 
uma fazenda tinha uma lagoa, mas que foi passado o cimento e ai a água não 
vai mais pra lagoa e inunda. 
[Agente de saúde]: O lagamar era água do Termas, o Termas ele tem um 
canal que atravessa Mossoró todinho até sair no rio. Ai se juntava a água do 
seu Joca que foi criando aquela poça que agente chamava de lagamar 
incharcou, ai começava a acumular ai não tinha como a terra da conta dela ai 
atingia a parte mais baixa  e a parte ais alta que é a dela, não dava pra ela 
sair. Ai eles iam pra colégio e posto de saúde, eles abrigavam, mas também 
nunca ajeitaram. Ainda continua essa parte sendo esquecida pelos político. 
Me mandaram de La pra Ca por causa da construção do posto, Já to na saúde 
há 13 ano e ainda não fizeram esse posto. 
[mulher] Aqui pra nós é difícil tudo, posto de saúde, marcar consulta, exame, 
transporte. O estado ele não entra aqui, só até aquele mercado. Farmacia, 
bujao de gás so desce aqui até quatro horas, depois não desce mais.  
Aqui a fossa são os aviãozinho. Você sabe o que é os aviãozim? Eles usam o 
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saco plástico, faz as necessidade aí jogam. Aqui agora não, mas da primeira 
vez que eu cheguei aqui as criança adoeciam com diarréia , devido as 
moscas, as fezes, e a maior parte das casas são assim. Ainda hoje ainda tem 
os aviaozim nas casas aqui... 
Santa Helena não tem estrutura. Tem muita gente boa, mas não tem estrutura 
não.  

 
Na continuidade, em outra comunidade apresentamos as trajetórias que levaram 

inúmeras famílias que moravam na beira do rio Mossoró, na comunidade do pantanal, a serem 
deslocadas para morar no bairro Belo Horizonte, especificamente na favela do Carnaubal .  As 
escolhas das trajetórias não tiveram um direcionamento a priori, pois se deram dentro das 
possibilidades dos trabalhos de campo, na busca da compreensão da precariedade da vida dos 
sujeitos, levando em conta as áreas de favelização, compreendendo que o processo histórico 
de ocupação das áreas irregulares na cidade de Mossoró tem um histórico, desde o final do 
século XIX, quando nos períodos de seca, os retirantes foram chegando e ocupando os 
espaços para moradia, como vamos analisar no capítulo seguinte.   

De todo modo, nas trajetórias anteriores, destacamos a problemática nas favelas do 
Santa Helena e Wilson Rosado, apresentando a problemática dos sertanejos que migraram nos 
anos 1980 para a cidade em busca de emprego e acabaram ocupando as áreas periféricas, nas 
proximidades da BR 304, na saída para Fortaleza, em que destacamos a precariedade nas 
condições de moradia. 

Por outro lado, na trajetória que apresentamos a seguir, trazemos um caso diferente, 
destacando uma ocupação mais antiga, que se deu nas margens do Rio Mossoró. Diferente das 
ocupações apresentadas, que se deram no período de expansão da área urbana, em que os 
sertanejos migravam para a cidade em busca de empregos. Neste caso temos uma ocupação 
nas proximidades do centro, no qual os informantes destacam seu histórico para o início do 
século XX. 

Assim, nesta trajetória, temos uma transferência de uma população de uma ocupação 
na beira do Rio Mossoró, que devido a uma grande enchente do ano 1985, recebe incentivo do 
governo Estadual para a construção da casa em regime de mutirão. De acordo com 
entrevista60 sobre essa enchente, 

 
Eu alcancei as enchentes grandes que tinha ali e realmente no centro da 
cidade ali ficava tudo cheio d’água. Se você vai pras Barroca naquele lá 

 
60 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de Souza, 
realizada em 26/06/2015 
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acima da igreja do Alto da Conceição que era só o rio tá entendendo? Como 
não tem acompanhamento dos gestores é tudo cheio de casa. Quando vinha a 
cheia aí tomava conta de tudo.  Ai os políticos faz assim, anda pra lá, andar 
pra cá, ver o problema tá entendendo? Na hora de agir não age e a cidade vai 
crescendo desordenada não é isso?  
 

Tratasse da grande enchente do ano de 1985, na qual, de acordo com as informações 
da série de reportagens do período (figuras 13 e 14) indicam a compra do terreno no bairro 
Belo Horizonte pelo poder público, na figura do governador José Agripino Maia, na qual os 
moradores construíram suas moradias no regime de mutirão, como uma política pública do 
governo do Estado. 

 
    
 
 
 
                     

Figura 13 Gazeta do Oeste, 22/02/1985.          Figura 14 Gazeta do Oeste, 24/04/1985 

       
FONTE: Arquivo do museu municipal de Mossoró.         FONTE: Arquivo do museu municipal de Mossoró. 
 
 

Nos foi relatado grande ação social por parte da igreja, através da Ordem dos 
Franciscanos. Em entrevista no dia 10/12/2014, com um informante morador das 
proximidades, com forte inserção na igreja, no ano de 1985 com a chegada do Frei Carlos, a 
igreja se voltou com muita força para as questões sociais, ampliando tais trabalhos para o ano 
de 1988, diretamente com as favelas, onde se faziam trabalhos de caridade, acompanhados de 
uma pregação sobre o Cristo, como um defensor dos pobres e oprimidos, sempre fazendo 
estudos biblicos lembrando dos Hebreus, povo escravizado que teve toda a misericórdia de 
Deus como o povo escolhido. 

Nosso informante ressaltou a importância de Frei Carlos, ao trazer  debate sobre 
consciência política, antes dele não havia esse tipo de debate, nem de ações. Com ele fizemos 
o lançamento da cartilha política, resgatando o fato de que mais importante do que falar sobre 
os pobres, é viver a opção pelos pobres na prática, sempre lembrando a práxis de Jesus e São 
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Francisco de Assis. Ele resgatou o Concilio de Puebla (1979) e a opção pelos pobres nas 
igrejas da América Latina. Frei Carlos contribuiu muito com a poblematica da transição da 
comunidade na enchente, mas se tornou uma pessoa muito conhecida na cidade como um 
todo, participando de todas as greves e lutas de favela. 

De acordo com entrevista61,  nosso informante, o senhor Manuel de Souza:  
 

A igreja se organizava na articulação pelo trabalho de moradia na zona 
ribeirinha. Eu alcancei uma grande enchente, tomou tudo de conta ali por 
trás da igreja do Alto da Conceição, se bem que não tinham tantas casas, mas 
as que tinham foram atingidas. Então a igreja tinha essa preocupação de 
fazer casas para aquelas pessoas. Eu atribuo a igreja todos esses trabalhos 
sociais, a igreja teve grande participação aqui em Mossoró. 
Então chamava Rio da Bosta, eu morava lá nos Pereiros, Mossoró bebia 
água do Rio. Eu morei nos pereiros por oito anos. Eu morei em duas casas na 
Rua José de Alencar. Eu acompanhei o Rio, quando dava a cheia, era tão 
bonito, eu ia lá olhar, tinha um muruzinho, a calçada de pedra e você ficava 
olhando o Rio. Depois invadiram o Rio, e aí quando botou outra cheia, como 
ficou? Quer dizer, isso é falta de organização na cidade. 
Na época a gente assistia missa no alto da conceição, eu ia com minha irmã 
para igreja todo domingo, quando conheci um movimento lá, e aí teve um 
Frei que eu tive mais vivencia que foi Frei Carlos, que já tinha um trabalho 
naquelas comunidades. Eu sabia que naquele lado tinha vários movimentos, 
grupo de jovens, grupo de idosos. Me disseram então que o pessoal estava se 
organizando no Belo Horizonte, onde foi fundado a primeira organização 
comunitária no Bairro Belo Horizonte.  

 
Abaixo, podemos observar o croqui com as fotos de um trabalho de campo em 26 de 

junho 2015, em que apresentamos a situação atual das margens do rio Mossoró, em outro 
contexto, mas com a presença de alglomerados subnormais, as ocupações ribeirinhas que 
constituem o processo de favelização atual, conhecida como favela do Pantanal.

 
61 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de Souza, 
realizada em 01/12/2014 



118 
 

 
 

                                                    Croqui 7 -  Trabalho de campo Favela do Pantanal. 
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Croqui 8 -Trabalho de campo Favela do Carnaubal 
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Em outro relato62, de uma moradora que fez essa trajetória de mudança de um bairro 
ao outro devido a enchente, pudemos observar a situação vivida, destacando os problemas 
sanitários que eram enfrentados pela população ribeirinha, bem como a atuação da igreja 
católica através das pastorais, bem como o papel das políticas públicas na intervenção: 

 
Era Alto da conceição, por trás da Igreja Alto da conceição 
As enchente, a água cobria as telha aí agente ia pras barraca. 
Aí Zé Agripino apareceu. A primeira vez que ele apareceu la tava na 
enchente, ai prometeu que ia comprar terreno pra fazer as casas. 
Faz 30 ano já. Faz 30 ano que agente mora aqui. 
Ai ele prometeu e cumpriu, agente veio tudo olhar o terreno, era só mato e 
mandou tirar os mato, comprou o terreno. 
Ai tinha poucas casa aqui, as casinha pequenininha de taipa, ai construiu, 
agente quem vinha construir. Todo dia agente vinha, ai tinha almoço, janta, 
merenda que eles davam e agente ajudado. Tinha os pedrero e as mulher 
carregando as massa, o tijolo. Aí quando fez agente veio morar. 
PERGUNTA - e na época que morava no rio, quando não enchia, como era? 
Tinha muita muriçoca, muito lixo ao redor.. é a rua do chapéu cagado, que 
não tinha sanitário aí agente fazia as necessidade é quase no meio da rua, nos 
lixo. 
Antes da gente vir pra ca aí Lavoisier maia foi la ai  cada casa ele mandou 
fazer um banheirim pras casa. 
PERGUNTA - E o pessoal tomava banho no rio? 
Tomava, era bom quando passava a enchente que a água era novinha, todo 
mundo tomava banho. 
Era perto do Cururu que agente morava, é a rua do chapéu cagado , tinha 
muita catinga La. 
PERGUNTA - A sra. Percebeu alguma atuação da Igreja na época? 
Dava feira, Toda semana agente ia buscar uma feira La, as barraca eram bem 
pertim da igreja, tinha muita ajuda do padre La. Quando precisava até bujão 
de gás ele deu pra gente. 
O pessoal fez o protesto do problema lá da enchente, quando tivesse a 
enchente, não dava pra ficar em Casa, tinha q sair, tinha q ir pras barraca. As 
barraca ficavam por trás da igreja, no alto da conceição. Onde tinha rua 
botava perto das casa pra quando começar a encher da tempo de tirar as 
coisa. 
Aí depois do problema das casa, zé Agripino atendeu para fazer mutirão...no 
inicio todos vieram e todos se ajudavam todos ajudavam os pedreiro da 
comunidade , mulheres e crianças. 
Era tudo unido, vinha cedo. Quando eu não vinha mandava minhas fia vir. 
Tinha as cozinheira, era agente mesmo, tinha a hora da janta. Ai todo final de 
semana tinha uma feira, uma cesta básica dada pelo pessoa da igreja que 
arrecadava. 
Eu penso que se eu tivesse lá (faz pausa na fala) eu penso que foi muito bom 
essa ajuda que ele fez. Que se eu tivesse ainda na beira do rio, já tinha ido 
me embora com a enchente. Foi uma ajuda muito boa a que ele fez, nós não 
podia construir casa em canto nenhum. 
 

 
62 Entrevista com ex-moradora favela do cururu, realizada em 18/01/2015. 
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Neste outro relato63, pudemos observar a trajetória dessa moradora, que indica o 
problema da enchente, bem como da transição para o novo bairro devido a intervenção da 
política pública do governo, financiando a construção de um mutirão no bairro Belo 
Horizonte, para os moradores que haviam perdido suas casas na enchente. É relatado que 
todos os moradores se ajudavam na construção das casas do mutirão. Além do mutirão, 
também ocorreu a ocupação do terreno no muro do aeroporto, em que os moradores 
construíam seus barracos durante a noite para já amanhecer construído. Em suas palavras: 

 
 

Quando agente morava la no ... do beiço do rii né, cada enchente que vinha a 
gente tinha que sair de lá porque invadia tudo né as casa. A maioria das 
pessoas saía de la. Uns iam pras barraca, só que agente nunca foi pras 
barraca porque eu não tinha coragem, eu não queria que mamãe fosse. Mas 
nas barraca tinha remédio, tinha cesta básica, eles distribuía o leite pras 
criança. 
Ai agente fomo pra uma casa e essa casa e essa casa botou um monte de 
areia na frente pra água não entrar. Era 1985. 
Então, a gente fez um morro de areia pra água não entrar. Mas a água foi 
mais sabida do que nois, arrudiou pela porta da cozinha. Tornamos a sair de 
la, e fomos morar numa garagem. Ai pronto, de la secou a água, começou 
um projeto nessas casa aqui , um mutirão,  o governador na época Zé 
Agripino alistou todas essas pessoas que tava la né, que tinha sido 
prejudicada ai nós mesmo construímos o conjunto aqui, todo mundo se 
ajudando. Todo mundo vinha e todo , mundo ajudava um ao outro, fazia uma 
casa, fazia outra ai fez esse conjunto aqui. Ai quando agente vei morar, assim 
na rua da casa da minha mãe, em frente era uma lagoa, era tipo um barrero. 
Só que ele graças a deus não enchia pra ca não. 
Chegando aqui no Belo Horizonte, nessa época do mutirão, no terreno de 
frente ali no aeroporto, o povo invadiu. Vamo dizer que passou um tempo 
mais ou menos dois anos de quando já tava construído. Ai o povo já foi 
invadindo, cada um pegava um pedaço, inclusive minha irmã tem um terreno 
que minha mãe quem pegou. 
Aí o pessoal foi fazendo casa de taipa, mesmo... A gente levantava de noite 
para quando amanhecer o dia a casa já tá levantada ... 
Ai foi um monte de casa de taipa né, ai pegou um tempo ne, a prefeita foi 
fazendo as casas de alvenaria, la não foi eles que fizeram, não... A prefeitura 
butaram um pedrero q eles mesmo pagaram era tudo por conta deles. 
Agora desse nosso mutirão aqui, faz uns 30 ano, já, por aí... 
Mas na época do rii, agente tomava banho no rii, o rii era limpo, pescava. 
Pescava camarão lá no rio Mossoró,né. Meu tio que até já faleceu, ele 
pescava La. Lançava a rede, pescava La.  

 
O desenvolvimento da pesquisa qualitativa através das entrevistas mostra a situação 

alarmante que os moradores das favelas, retirantes sertanejos, ainda vivem até hoje, pois a 
 

63 Entrevista com ex-moradora favela do cururu, realizada em 18/01/2015. 
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favelização na cidade de Mossoró é um reflexo da desigualdade social ao qual a sociedade 
capitalista impõe. A migração forçada do campo para à cidade na busca de emprego devido às 
poucas condições de acesso à terra, bem como de técnicas para a produção no sertão, leva a 
população a vender sua força de trabalho em troca de salários que pouco atendem a 
subsistência básica.  

Nas trajetórias apresentadas, fica claro as desigualdades socioespaciais da cidade, em 
que o acesso a moradia se apresenta de forma precária em condições sub-humanas, formando 
um grande contingente de população a margem do desenvolvimento capitalista do processo de 
urbanização, com acesso apenas a empregos precários, como nos lixões, servente de pedreiro, 
garçom e etc. 

O processo de produção da cidade informal e da favelização na cidade de Mossoró 
aqui abordado compreende sua formação a partir da migração forçada de sertanejos. Nesse 
contexto, apresentamos uma revisão bibliográfica sobre o que vem a ser estes espaços, 
relacionando com o entendimento geográfico de territorialização precária. 

Destacamos as conceituações formais do IBGE e da ONU, mas procuramos ir além, 
expondo elementos para o entendimento da cidade informal e do processo de favelização 
como território. No caso da cidade de Mossoró, o crescimento populacional na década de 
1990 se refletiu na ampliação da territorialização precária. Sabe-se que o processo de 
urbanização, como um desenvolvimento capitalista da cidade, necessita da força de trabalho, 
bem como de um exército de reserva de trabalhadores que se sujeitem a exploração e 
precarização. 

Trazemos a tona os números do processo de favelização através de documentos 
oficiais, ao passo que aprofundamos na pesquisa qualitativa sobre a favela do Santa Helena. 
Acreditamos que a pesquisa qualitativa é de fundamental importância na aproximação da 
problemática, bem como da dinâmica dos sujeitos. Utilizamos de pesquisa exploratória como 
estratégia inicial, no qual encontramos um núcleo de sentido no fato dos moradores serem 
migrantes que procuram a cidade de Mossoró na perspectiva de melhorias de vida e acabam 
construindo a favela. 

Assim, a desigualdade socioespacial ganha novo enfoque quando expomos as 
trajetórias sociais e os relatos biográficos, dando enfoque nos sujeitos da produção dos 
territórios precariamente incluídos. Ao primeiro momento trazemos o contexto para o 
entendimento da cidade informal em Mossoró, para arrematarmos com as entrevistas que 
deixam claro a problemática da territorialização precária. 
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 PARTE 2 – MÉTODO E METODOLOGIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“[...]descobrir a profundeza sob a trivialidade, atingir o extraordinário do ordinário, só era 
claro e talvez verdadeiro quando feito com base na vida dos trabalhadores, exaltando sua 

capacidade criativa.” (Lefebvre, 1991, p.44). 
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4 - DIALÉTICA SÓCIO-ESPACIAL E TERRITÓRIO: OBSERVAÇÕES DE MÉTODO 
 

Inicialmente, pensando a atividade de pesquisa acadêmica, gostaríamos de 
diferenciar as perspectivas de método e metodologia. Para Sposito (2004), o método se dá na 
aproximação entre ciência e filosofia com o objetivo de apresentar um sistema intelectual que 
permita abordar a realidade, ou em outras palavras: “o papel do método como intermediação 
do investigador com a realidade” (p.54). Ao passo que a metodologia diz respeito aos 
procedimentos de operacionalização da atividade de pesquisa, em suas palavras: “concepção 
de método vai além dos procedimentos, técnicas ou regras” (SPOSITO, 2004, p.27). Nosso 
interesse por esse debate se pautou na busca de entendimento do método de análise da 
dialética sócio-espacial e sua crítica do conceitualismo desconectado da realidade vivida, bem 
como das possibilidades de articulação com a pesquisa qualitativa. 

Sendo assim, destacamos que para Santos (2002), a Geografia tradicional padecia de 
um grave erro epistemológico, no qual estava mais preocupada com a discussão em torno de o 
que é a Geografia como disciplina do que do espaço como objeto de estudo. Ele deixa claro: 
“Sempre, e ainda hoje, se discute muito mais sobre a geografia do que sobre o espaço, que é o 
objeto da ciência geográfica” (Ibidem, p.18). Em sua proposta, ele destaca que com os 
avanços nas discussões em torno da ciência e filosofia, cada disciplina passou a ter sua 
própria epistemologia, tendo como pressuposto “partir das realidades ou aspectos da realidade 
que caberia examinar”(Ibidem, p.19). 

Buscando uma definição do espaço, Santos (2002) parte do conceito de Max Sorre 
do espaço como a morada do homem, seu lugar de vida e de trabalho para um entendimento 
da produção do espaço amplamente apoiado em Lefebvre. Ele afirma: “todas as tentativas de 
explicar o espaço subtraíram praticamente o problema chave de sua produção, a grande 
exceção vinda de H. Lefebvre” (Ibidem, p.201). Nesse caminho, ele deixa claro a 
inseparabilidade do espaço e do tempo e que o processo de produção do espaço geográfico 
tem como ponto de partida a transformação da primeira natureza em segunda natureza 
mediada pelo trabalho, em que as técnicas ganham um papel preponderante. 

Para Santos (2002), pensando na dinâmica socioespacial, uma teoria do espaço que 
deseje ser válida deve levar em conta que a realidade se renova, pois “o contexto é sempre 
mutável”(Ibidem, p.15). Assim, em seu debate sobre a produção do espaço, Santos (2002) 
propõe o “espaço como uma instância social”, pois existe uma dialética entre espaço e 
sociedade, no qual o mesmo é produto e produtor: “o papel ativo do espaço na evolução social 
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é inegável”(SANTOS, 2002, p.186).  
De todo modo, em sua produção teórica, Haesbaert (2014) reafirma o entendimento 

do espaço como categoria central da geografia: “nesse sentido, em Geografia podemos propor 
“espaço” como uma categoria, nosso conceito mais geral, e que se impõe frente aos demais 
conceitos” (HAESBAERT, 2014, p.22). Tendo como pano de fundo seu entendimento 
articulado dos conceitos em Geografia, Haesbaert (2014) lembra que para Milton Santos o 
espaço é o conceito central da disciplina, no qual os outros conceitos como paisagem, 
território, região, lugar, escala e etc. são entendidos como internos ao espaço64, formando uma 
família de conceitos. Em nossa proposta, tencionamos articular o entendimento do espaço 
geográfico ao conceito de território.   

Assim, tendo sua proposta centrada no conceito de espaço e na formação de uma 
constelação de conceitos, Haesbaert (2014) destaca seu entendimento do espaço “como 
produção social na interface entre aquilo que o filósofo Henri Lefebvre reconhece como o 
percebido, o vivido e o concebido” (HAESBAERT, 2014, p.33). Como nos lembra o autor, 
para Lefebvre(2013), em sua teoria da produção do espaço, sempre temos uma articulação 
entre espaço material, espaço social e espaço mental, surgindo uma noção ampla que admite 
uma interligação no entendimento do espaço como substrato material, como relação social e 
identidade cultural. 

No que diz respeito ao espaço material, podemos pensa-lo como ambiente 
construído, em suas formas espaciais visíveis, bem como o espaço físico-natural; já o espaço 
social destaca o seu processo de produção como relação social e histórica; o espaço mental, 
por sua vez, diz respeito as representações do espaço nos projetos de ordenamento territorial 
em contradição com os espaços de representação na apropriação territorial pelos grupos 
sociais subalternos, ressaltando sua resistência e identidade cultural. Com isso, Haesbaert 
(2014) ressalta que o espaço geográfico compreende tanto a dimensão material dos objetos, 
quanto à dimensão imaterial dos sujeitos.  

Desse modo, o “espaço geográfico aparece ligado à categoria “espaço(-tempo)”, no 
sentido filosófico mais amplo” (HAESBASERT, 2014, p.35), sempre lembrando a relação 
indissociável entre espaço e tempo, mas mantendo a individualidade disciplinar. Em suas 
palavras: “enquanto o olhar geográfico se estenderia mais sobre o mundo em sua coexistência 
ou simultaneidade [...], o olhar histórico enfatiza o caráter consecutivo ou sequencial” 
(Ibidem, p.36). Nesse sentido, podemos lembrar a existência de uma Geografia histórica, que 

 
64 “A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações 
podemos reconhecer suas categorias analíticas internas” (SANTOS, 2008, p. 22). 
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introduz o olhar geográfico no tempo, ou até mesmo o estudo sobre a simultaneidade dos 
tempos históricos na espacialidade.  

Avançando nas discussões, procuramos relacionar o entendimento da produção do 
espaço com os conflitos e relações de poder na produção do território. De acordo com 
Haesbaert (2014, p.29): “território discute a problemática do poder em sua relação 
indissociável com a produção do espaço”. Para este Geógrafo, cada conceito da família de 
conceitos espaciais, tende a abordar o espaço enfatizando problemáticas, no qual no caso do 
território são as relações de poder65. 

De todo modo, em uma leitura contemporânea, para Haesbaert (2007, p. 20), 
“território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional 
“poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de dominação, 
quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação.” Apoiado na leitura 
de Lefebvre66, o autor distingue apropriação de dominação, o primeiro sendo um processo 
muito mais simbólico, carregado das marcas do “vivido”, do valor de uso, o segundo mais 
concreto, funcional e vinculado ao valor de troca. 

Trata-se da busca pela superação da dicotomia entre o material e o ideal, em busca 
dos poderes invisíveis que fazem parte do território, “envolvendo, ao mesmo tempo, a 
dimensão espacial material das relações sociais e o conjunto de representações sobre o espaço 
ou o imaginário geográfico” (HAESBAERT, 2007, p. 42). Enquanto relação social, uma das 
características mais importantes do território é sua historicidade, “o fato de considerarmos o 
território num sentido amplo, multidimensional e muitiescalar, jamais restringindo-o a um 
espaço uniescalar como o do Estado nação, não implica menosprezar suas especificidades 
geo-históricas” (Ibidem, p.96). 

 
 
 

 

 
65 De acordo com Souza (2016, p. 32): “Das interfaces do espaço social com as diferentes dimensões das 
relações sociais emergem os conceitos de território, lugar e muitos outros, que podem ser vistos como conceitos 
derivados.” No caso do conceito de Território, Souza (2016) afirma que se trata da projeção espacial do poder. 
Em suas palavras: “o território é, fundamentalmente, um espaço definido e delimitado por e a partir de relações 
de poder” (Ibidem, p.78).  
66“Para Lefebvre, dominação e apropriação do espaço deveriam andar juntas, “mas a história (aquela da 
acumulação) é também história de sua separação, da sua contradição. Quem vence é o dominante.” 
(HAESBAERT, 2007, p. 96) 
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4.1 - ELEMENTOS PARA UM DEBATE SOBRE DIALÉTICA SÓCIO-ESPACIAL E A 
CRÍTICA DA VIDA COTIDIANA. 
 

Dialogando com a proposta de Haesbaert (2007), nos aproximamos da teoria da 
produção do espaço e sua dialética sócio-espacial67. No âmbito dessa teoria, Lefebvre (2013) 
apresenta um duplo sentido no entendimento da produção, uma acepção ampla e outra restrita. 
No primeiro sentido, uma acepção ampla, presente nos escritos da juventude de Marx, 
herdada da filosofia, produção significa criação e se aplica à arte, à ciência, às instituições, às 
atividades práticas em geral, sendo compreendida como momento da produção de valores, 
produção social da vida, do espaço e do tempo. Em sua acepção restrita, herdada dos 
economistas, na obra madura Marx, ele apresenta um caráter preciso, produção de bens como 
alimentação, vestuário, habitação, produção de coisas, enfim, produção material.  

Sendo assim, a produção do espaço compreendida em sentido amplo não nega a 
concepção restrita, mas vai além, contribuindo com a crítica do estruturalismo68 que ignora a 
importância das dimensões políticas, culturais e espaciais. O geógrafo Edward Soja (1993) 
adentra ao debate sobre o espaço afirmando que a teoria social crítica deu vazão ao longo de 
sua produção teórica muito mais ao tempo do que ao espaço, relegando este último para a 
penumbra, ao afirmar que o tempo, em sua dimensão processual, se associa ao devir, ao passo 
que o espaço seria uma dimensão fixa69. Em suas palavras: “o espaço ainda tende a ser tratado 
como fixo, morto e não-dialético, e o tempo, como riqueza, a vida, a dialética” (SOJA, 1993, 
p.18). 

Contudo, no final dos anos 1960, se observa uma virada espacial no marxismo 
ocidental, especialmente com os trabalhos de Henri Lefebvre, no qual Soja (1993) afirma ser 
a origem da relação entre a Geografia e a teoria social crítica, a partir de temas como a 
espacialidade do ser, da modernidade e do poder, se apresentando como: “a fonte primordial 
do ataque ao historicismo e da reafirmação do espaço na teoria social crítica” (SOJA, 1993, 
p.54). 

Nesse contexto, Soja (1993) argumenta que Lefebvre funda uma dialética sócio-
 

67 Soja (1993) faz ampla discussão sobre a teoria da produção do espaço de Lefebvre e a dialética sócio-espacial.  
68De acordo com Lefebvre (1968), à ciência estruturalista apresenta uma estreita noção do real pois elimina o 
papel da pesquisa na exploração do campo de possibilidades e impossibilidades, separando-se do real em última 
instância. Além disso, negar as classes sociais como sujeitos políticos no modo de produção capitalista é um dos 
seus principais erros metodológicos. Esta perspectiva considera as transformações sociais como eventos na 
estrutura, coisificando a realidade social. 
69 “Isto é, a maioria dos marxistas rejeitam a necessidade de uma teoria distinta do espaço, em favor de uma 
análise política e econômica das relações sociais desenvolvidas espacialmente, com base na luta biclassista entre 
capitalistas e trabalhadores”(Gottdiener, 2010,p.126).  
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espacial, ao observar que o espaço expressa as relações sociais, mas também reage sobre elas. 
Para Lefebvre, o espaço é entendido como uma força motivadora da transformação social no 
pós-segunda guerra mundial, pois não age como uma mera “super-estrutura”, é fundamental. 
Assim entendido, “as relações sociais e espaciais são dialeticamente inter-reativas, 
interdependentes”(SOJA, 1993, p.103). Ao mesmo tempo que as relações entre espaço e 
tempo não são hierarquicamente compreendidas, mas dialeticamente relacionadas na 
dimensão do espaço-tempo.  

Nesta mesma linha de raciocínio, refletindo sobre o pensamento geográfico na 
passagem de uma teoria da “organização do espaço”, muito associada a uma Geografia 
teorético-quantitativa, para uma teoria da “produção do espaço”, Damiani (2008, p. 196), 
argumenta: “a Geografia deixa de ser periférica no interior de uma teoria social crítica, e 
passa a lhe ser constitutiva”.  

Esta autora afirma que a Geografia, por muito tempo, foi tributária de uma lógica 
formal, que buscava alimentar o planejamento espacial, se constituindo em uma lógica 
espacial. Em suas palavras: 

 
Do ponto de vista lógico-abstrato, a passagem mais complexa é a da 
metamorfose da lógica espacial em dialética espacial. Mesmo um marxismo 
na Geografia conviveu com uma lógica espacial formal. A influência, nesse 
momento, era a do marxismo estruturalista. Apesar das resistências, admite-
se, entre os pensadores da Geografia, a influência de Henri Lefebvre nessa 
ruptura (DAMIANI, 2008, p. 24). 70  

A crítica de Damiani (2008) à lógica espacial formal faz sentido, na medida em que 
tradicionalmente o espaço foi ligado à visão matemática, foi analisado cartograficamente 
apenas pela noção de tamanho, ambiente construído, superfície terrestre e/ou substrato 
material, ao passo que certas leituras o compreendem apenas como reflexo das estruturas. Em 
tempo, a Geografia teorético-quantitativa na ânsia da planificação espacial, coloca a dedução 
como primordial, considerando o espaço como um vazio e negando os sujeitos. A perspectiva 
da “organização do espaço”: “propõem-se, idealisticamente, como “coisa” de Estado, de 
Técnica, de Economia, de Saber-poder e não de vivência” (DAMIANI, 2008, p. 208).  

Por outro lado, a proposta da produção do espaço desloca a concepção teórico-
abstrata de espaço para um entendimento do espaço como uma realidade vivente. Para 

 
70 Abreu (1994) argumenta sobre a inserção do pensamento de Henri Lefebvre na Geografia brasileira através da 
participação de alguns professores do departamento de Geografia da USP no grupo de estudos sobre o autor 
promovido por José de Souza Martins, consubstanciando uma corrente marxista-lefebvriana na Geografia. 
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Damiani (2008, p. 32): “a Geografia definida como clássica, de modo geral, acreditava na 
forma do Estado, como civilizatória. [...] incluía uma análise positiva do moderno processo de 
colonização”. Já a Geografia crítica, como crítica do espaço abstrato, busca “generalizar a 
crítica do processo de desumanização”(DAMIANI, 2008, p.33). 

De acordo com Damiani (2008), pode-se dizer que a perspectiva da “organização do 
espaço” abstrai as qualidades vivas do espaço e seu processo de produção. Apoiados em 
categorias abstratas, fazem um salto, pulando justamente o essencial: a vida. Em suas 
palavras: “o espaço vivido, ou o viver no espaço, está ao nível das práticas sociais e espaciais, 
que são, profundamente, reduzidas pela produção do espaço abstrato”(DAMIANI, 2008, 
p.213).  

Avançando na discussão para um entendimento sobre a produção do espaço, na 
acepção lefebvriana, temos uma tríade dialética na análise da produção do espaço: o 
percebido (“prática espacial”), o concebido (“representação do espaço”), o vivido (“espaços 
de representação”). Antes de tudo, Lefebvre (2013) deixa claro que a triplicidade como 
método de análise da produção do espaço perde seu alcance caso o pesquisador lhe atribua o 
estatuto de um modelo abstrato e apriorístico. Sendo assim, o autor destaca que a prática 
espacial diz respeito a particularidade de “lugares específicos e conjuntos espaciales propios 
de cada formación social” (LEFEBVRE, 2013, p. 92), que podem ser apreendidas através do 
movimento analítico-sensível dos sujeitos envolvidos e/ou pesquisadores.  

Já as representações do espaço, ligadas às relações de produção e à ordem (próxima 
e/ou distante) que elas impõem, dizem respeito ao “espacio concebido, el espacio de los 
científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas” (LEFEBVRE, 2013, p.97), ou seja, a 
projeção dominante do/no espaço, ao passo que os espaços de representação são “ el espacio 
vivido a través de las imágenes y los símbolos que lo acompañan, y de ahí, pues, el espacio de 
los <habitantes>, de los <usuarios>” (LEFEBVRE, 2013, p.98). 

Para Lefebvre, as representações do espaço (ou espaço concebido), permeadas pelo 
poder de dominação, ligadas a dimensão econômico-política, do Estado e do mercado, 
procuram dominar os espaços de representação (ou espaço vivido), por sua vez ligado à 
memória coletiva e/ou individual de um conjunto de sujeitos em busca da resistência social. O 
espaço concebido também busca uma homogeneização das práticas espaciais (ou espaço 
percebido). Indubitavelmente, tem-se a dialética entre dominação e apropriação que surge 
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como proposta teórica para análise da produção do espaço71. 
Com isso, observamos o desenvolvimento de uma crítica da vida cotidiana, 

desdobrando em uma dialética relacional na qual a análise crítica é permeada pela auto-crítica 
de um sujeito emerso na totalidade social. Nessa dimensão, as contradições espaciais 
extrapolam as possibilidades de análise calcadas no paradigma estrutural, abrindo portas para 
observação de certos processos do acaso e do previsível que se dão no vivido, no caminho de 
uma construção experimental da vida cotidiana72. Ao atentar para a dimensão da totalidade 
presente no âmbito do vivido, esta perspectiva apresenta a crítica da separação (sujeito/objeto; 
universalidade/particularidade; essência/aparência) como fundamento para o avanço de uma 
análise processual que abrange os inúmeros aspectos presentes na tensão do cotidiano.  

Nesse sentido, é fundamental compreender que o sensitivo vivenciado na práxis 
cotidiana se apresenta com uma dimensão da totalidade. Para Lefebvre (1969a, p.91):   “O 
estudo das marginalidades e processos que operam nas fissuras não pode rejeitar para a 
penumbra o conhecimento dos fenômenos centrais e globais, notadamente os das relações de 
produção e de propriedade, dos conflitos e contradições que aí nascem”. 

Trata-se de compreender que “as relações de produção de toda a sociedade formam 
um conjunto, [este] é o ponto de partida metódico e a chave do conhecimento histórico das 
relações sociais” (LUKACS, 2012, p.78). Não se trata de um todo já formalizado, pronto e 
acabado, uma totalidade monolítica, mas de uma articulação de processos diferenciados sob a 
luz da dominação da forma da mercadoria. Outrossim, “a categoria da totalidade não reduz 
seus elementos a uma uniformidade indiferenciada” (LUKACS, 2012, pp.83-84). A totalidade 
pode facilmente ser reconhecida nos acontecimentos cotidianos mais simples. 

A análise teórica desloca-se, pois, dos fatores econômicos (separação entre base e 
super-estrutura) para uma análise dos sujeitos na produção do espaço. O cotidiano, 
normatizado pelo planejamento do espaço como mercadoria, em seu processo de alienação 
dos sujeitos, é um setor atrasado da vida social, colonizado por outros setores como a técnica 
e a economia, mas é também nele que se encontram as possibilidades de superação de tais 
condições, tendo em vista as brechas que surgem do saber fazer experienciado, abrindo 
possibilidades construtivas na produção do espaço. 

 
71 “Teoria unitária do espaço que sintetiza o natural (quadro físico), o mental (os espaços de representação e ou 
representações do espaço) e o social, com a prática correspondente, vista já, como prática espacial. Formula-se 
assim, o conceito de espaço social. Para operar com ele é preciso ir discernindo três níveis do real: percebido, o 
vivido e o concebido, em cuja assincronia se apreciariam confrontos e conflitos, o movimento do devir.” 
(SEABRA, 1994, p. 9) 
72(Internacional Situacionista, 2007) 
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Como resultado dos conflitos na produção do espaço, temos o engodo de negação do 
vivo (pessoas) e valorização do morto (mercadoria), propiciado pelas articulações 
intercapitalistas mediadas por seus agentes, na qual se inclui a própria ciência, como um 
impulso no saber e na técnica, uma força produtiva associada ao planejamento do espaço. 
Contudo, ao contrário da ciência abstrata racionalista de falsificação dos processos e 
esquecimentos propositais, a crítica da vida cotidiana apresenta a crítica prática de uma 
espacialidade alienada e o desvendar da memória social. A crítica da vida cotidiana faz um 
contraponto ao esclarecimento moderno, compreendendo que este contribui para transformar 
tudo em números em defesa da estruturação.   

No plano das teorias do espaço, observa-se a dimensão ideológica do planejamento 
do espaço, associado ao espaço concebido, no que diz respeito a produção de “condições 
gerais de produção” para um pleno crescimento econômico capitalista. Tal perspectiva 
endossa a visão sobre as ciências oficiais, especialmente no que diz respeito a negação da 
dimensão social do espaço.  Como podemos observar: 

  
A principal contradição espacial da sociedade é a confrontação entre espaço 
abstrato, ou a exteriorização de práticas econômicas e políticas que se 
originam com a classe capitalista e com o Estado, e espaço social, ou espaço 
de valores de uso produzidos pela complexa interação de todas as classes na 
vivência diária (GOTTDIENER, 2010, p. 131). 

 
Vale destacar a dimensão conflituosa e de luta política na produção do espaço entre o 

espaço abstrato ou planejado e o espaço social vivido, pois a sociedade capitalista tem como 
projeto a homogeneização das relações sociais no sentido da mercadoria. Para Lefebvre 
(2013), dissolvendo relações sociais, o espaço abstrato funciona positivamente ligado ao 
poder, pois “la primacía especulativa de lo concebido sobre lo vivido hace desaparecer con la 
vida” (LEFEBVRE, 2013, p.94). O autor reitera: “Este espacio abstracto [...]espacio formal y 
cuantitativo niega las diferencias, tanto las que proceden de la naturaleza y del tiempo 
(histórico), como las que vienen del cuerpo, la edad,  el género y la etnia”(LEFEBVRE, 
2013,p.108). 

No âmbito dos conflitos associados à dominação e apropriação, valor de troca e valor 
de uso na produção do espaço, Lefebvre relata que o entendimento da luta de classes passa 
por novos conteúdos, devendo ser analisada em outro sentido daquele restrito ligado 
unicamente ao aspecto econômico, destacando: “las formas de esta lucha son mucho más 
variadas que antiguamente. Desde luego, las acciones políticas de las minorias forman parte 
de esta lucha” (LEFEBVRE, 2013, p. 113). 
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Para o autor, existe um conflito entre o espaço abstrato e espaço diferencial, na 
contradição entre as propostas de homogeneização do espaço em seus projetos de dominação 
em contraponto aos diversos grupos sociais oprimidos. Para ele “la lucha de clases puede 
leerse en el espacio actualmente más que nunca. A decir verdade, sólo ella impede la 
extensión planetária del espacio abstracto disimulando todas las diferencias” (LEFEBVRE, 
2013, p. 113). Desse modo, na perspectiva da resistência, temos os espaços diferenciais, pois 
“sólo la lucha de clases tiene capacidad diferencial”( LEFEBVRE, 2013, p.113). 

Contraditoriamente, destaca Seabra (1994), esse conflito entre espaço abstrato e 
espaço social, discutido como movimento moderno, não tem conseguido suprimir os resíduos 
e as resistências, conformando uma sobreposição de tempos e espaços que sobrevivem como 
cultura. Em suas palavras: “o vivido, mesmo levado ao irrisório pelo concebido da vida, 
continua porque senão é a morte!” (SEABRA, 1994, p. 12). De todo modo, nas palavras de 
Gottdiener (2010, p. 147): “Para Lefebvre, a essência desse espaço é a vida cotidiana”, e é 
nela que vamos centrar nossa análise.  

Nesse encaminhamento, pensando a produção do espaço, Lefebvre (2013) apresenta 
um duplo sentido no entendimento da produção. No primeiro uma acepção ampla, 
caracterizada pela influência hegeliana nas obras da juventude de Marx, em que produção 
significa criação e se aplica à arte, à ciência, as instituições, às atividades práticas em geral, 
sendo compreendida como momento da produção de valores, produção social da vida. Em sua 
acepção restrita, herdada dos economistas, na obra madura de Marx, apresenta-se um caráter 
preciso, empírico, produção de bens como alimentação, vestuário, habitação, produção de 
coisas, enfim, produção industrial.  

Para Lefebvre (2008, p. 48): “O espaço estaria essencialmente ligado à reprodução 
das relações (sociais) de produção.” E diz mais: “para compreendê-la, é preciso tomar como 
referência a reprodução das relações de produção, e não a produção no sentido restrito dos 
economistas”( LEFEBVRE, 2008, p.48). O autor arremata: “trata-se da produção no sentido 
amplo: produção de relações sociais [...]. É nesse sentido que o espaço inteiro torna-se o lugar 
dessa reprodução”( LEFEBVRE, 2008, pp. 48-49). Em outra obra, Lefebvre (1973, p.93), 
argumenta: “[...] o lugar da re-produção das relações da produção não se pode localizar na 
empresa, no local de trabalho e nas relações de trabalho.”  E diz mais: “Não é apenas toda a 
sociedade que se torna o lugar da reprodução (das relações de produção e não já apenas dos 
meios de produção): é todo o espaço.” (LEFEBVRE, 1973, p. 95). Trata-se da expansão da 
sociedade da mercadoria para todas as esferas da vida, desde a produção econômica, passando 
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pela moradia, infraestruturas, a cultura e o lazer, todos mediados pela ideologia. 
Assim, o conceito de produção ampla ganha vigor, pois: “designa, de uma parte, a 

criação de obras (incluindo o tempo e o espaço sociais) [...] Ele designa também a produção 
do ser humano por si mesmo no decorrer do seu desenvolvimento histórico” (Lefebvre, 1991, 
p.37). Por conseguinte, sobre o primeiro volume de sua crítica da vida cotidiana, Lefebvre 
afirma: “é na vida cotidiana que se situa o núcleo racional, o centro real da práxis. Essa é a 
afirmação fundamental ou se se prefere, o postulado teórico desta introdução” (LEFEBVRE, 
1991, p.38). Trata-se de uma crítica da filosofia como um conhecimento separado que 
pretende ser superior, mesmo em sua distância da realidade. 

Em um aprofundamento, destaca-se que a crítica da vida cotidiana é tributária de 
Marx, com conceitos que aplica na análise da sociedade atual: “Esses conceitos ora às obras 
da juventude (apropriação, práxis, poeisis, alienação) – ora às obras da maturidade (a forma 
valor no Capital)” (LEFEBVRE, 1969a, p.133), são amplamente fertilizados pelo 
entendimento da vida social como uma práxis humana em transformação e autotransformação 
crítica, tendo em vista ser o cotidiano como momento privilegiado para análise e crítica, 
visando sua superação. Em suas palavras: “Lo cotidiano há sido elevado al concepto. Como? 
A través de la crítica de la filosofia por la práxis” (LEFEBVRE, 1983, p.107). 

Nessa proposta, o cotidiano passa a ser compreendido como “practicas fragmentadas, 
parcelarias, locales, homogeneizadas y dominadas por sistemas de relaciones de 
equivalências” (LEFEBVRE, 1983, p.204). Por um lado, Lefebvre destaca o processo de 
dominação, que transformou o tempo e espaço em raridade73, tendo em vista que os agentes 
econômicos políticos produtores da modernidade capitalista renegam as possibilidades de 
ampliação dos usos técnicos da sociedade.  

Nestas condições, a intervenção de um grupo social, como um “agente sócio-
econômico-político”, uma intelligentsia preparada para utilizar metodologias de economia em 
prol de racionalizar o mercado: “pode pelo menos restabelecer provisoriamente a coerência de 
uma sociedade que não constitui uma totalidade espontânea” (LEFEBVRE, 1969a, p.16). 
Contudo, o planejamento racionalista encontra seu limite na crise societária e no movimento 
abstrato da dominação fantasmagórica da forma da mercadoria. 

Em sua análise da política do espaço no plano contemporâneo fica bem claro a crise 
do planejamento econômico político, quando destaca que no plano do Estado, da 

 
73 “Numa sociedade e num tempo de abundancias possíveis, inclusive e especialmente abundância de tempo para 
desfrute das condições de humanização do homem, em que a necessidade de tempo de trabalho é imensamente 
menor do que era há um século, uma das grandes pobrezas é a pobreza do tempo” (Martins, 2000, p.118). 
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produtividade e do crescimento ilimitado, a economia política com suas bases científicas 
engendrou suas próprias contradições, com: “a reconhecida incapacidade de construir um 
“modelo” garantindo o crescimento sem inflação e sem desemprego, estabelecendo a 
possibilidade de um crescimento “harmonioso” nos marcos existentes” (LEFEBVRE, 2008. 
p.114).  

De acordo com Lefebvre (1968), o planejamento da sociedade tecnocrática está 
associado à ciência estruturalista, apresentando uma estreita noção do real, pois elimina a 
exploração do campo de possibilidades e impossibilidades, separando-se do real, em última 
instância. Além disso, negar as classes sociais como sujeitos ativos no modo de produção 
capitalista é um dos seus principais erros metodológicos. Esta perspectiva considera as 
transformações sociais como eventos na estrutura, coisificando a realidade social. 

Com efeito, uma proposta crítica, de acordo com Lefebvre, (1983, p.121), seria: 
“ampliar el analises contextual, el de las condiciones. Esas condiciones fueron concebidas de 
manera estrecha; se las redujo a lo econômico, a lo sociológico, a lo histórico tomado 
separadamente. Se descuido las obras de arte, la ciudad, la música”. Contudo, a crítica da vida 
cotidiana não elimina o tempo da pesquisa, como busca do novo no processo social, 
entendendo, como aponta Lefebvre, (1969a, p.133), que: “os conceitos devem ser retomados, 
apurados, completados através da apreensão de um conteúdo. A análise dialética é exercida 
sobre problemas: a definição e a caracterização da sociedade atual, o problema agrário, o 
problema da cidade, o do Estado [...]”.  

Trata-se da dimensão da práxis como uma possibilidade de intervenção social do 
sujeito histórico e como possibilidade de sua análise como processo74. Como ele argumenta 
“elevar-se sobre o mundo pela reflexão pura, em realidade, é permanecer prisioneiro da pura 
reflexão” (LEFEBVRE, 1968, p. 21), pois a solução de oposições teóricas se dá na prática75. 
Para Lefebvre, a noção de Práxis pressupõe a reabilitação do sensível e a restituição do 
prático sensível. Nas palavras de Lefebvre (1968, p.26):  “fonte de inesgotável riqueza a ser 
conquistada, o prático-sensível nos conduz à práxis. Ele possibilita incessantes revelações, 
bastando abrir os olhos para que se perceba a amplidão da práxis nesta obra humana que vai 
até as paisagens, às cidades [...]”.  

 
74O primeiro volume da crítica da vida cotidiana observa que “a exploração crítica desse real próximo e pouco 
valorizado, o cotidiano, ligava-se então a um humanismo,” quer seja do “surrealismo ou existencialismo” 
(Lefebvre, 1991, p.40) 
75“O ponto mais alto a que leva o materialismo contemplativo, isto é, o materialismo que não concebe o sensível 
como atividade prática, é a contemplação dos indivíduos singulares na “sociedade burguesa.” (Marx, 2007, 
p.539) 
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Nesta teoria, as dimensões de dominação e apropriação surgem como centrais na 
análise da práxis cotidiana, na qual o cotidiano é a fronteira entre o dominado(alienação) e o 
não-dominado(desalienação). Em suas palavras, “Esse jogo complexo de repressão e de 
escapatórias, de opressões e de apropriações preenche a história da vida cotidiana” 
(LEFEBVRE, 1991, p.156). Ou em outro texto, quando afirma: “em que consiste el 
movimento dialectico? Em que hay contradiccion entre la apropiacion (em el sentido amplio 
que incluye el saber y la cultura) y la propiedad (privada, o sea que implica una privacion)” 
(Lefebvre, 1983, p.170). 

Posto isso, também no campo dos debates da crítica da vida cotidiana, Debord 
(1997), em seu livro sociedade do espetáculo – (SdE), aponta crítica da separação, no interior 
da crítica ao modo de produção capitalista. A separação, desdobrada em inúmeros aspectos, 
como a separação entre sujeito e objeto, matéria e espirito, universalidade e particularidade, 
bem como do produtor de sua obra, se apresenta na reificação das relações sociais como 
relações entre coisas. Assim, temos o domínio de um tempo e espaço quantitativo sobre as 
possibilidades de uma apropriação qualitativa, quando a separação impossibilita uma vida 
histórica plena.  

O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta em sua 
plenitude a essência da separação, “o empobrecimento, a sujeição e a negação da vida real” 
(DEBORD, 1997, p.138). Portanto, na busca de uma negação do espetáculo moderno, se 
encontra as possibilidades de resgate da memória e afirmação da práxis dos sujeitos alienados 
e em luta pela desalienação.76 A crítica da vida cotidiana surge como uma superação dialética, 
pois prioriza o sujeito ao invés do aquilo econômico. O sujeito da história só pode ser o novo 
produzindo a si mesmo, tomando consciência histórica da luta entre vencedores e vencidos, 
pois “o sujeito só pode emergir da sociedade, isto é, da luta que existe nela mesma” 
(DEBORD, 1997, p. 35). 

No plano do planejamento do espaço, o urbanismo espetacular é a técnica da 
separação por excelência, quando o território surge numa perspectiva abstrata77 de 
quantificação do vivo e valorização do morto. Trata-se de uma sociedade que modela tudo o 
que a cerca.  Porquanto, o território como uma técnica de dominação do espaço se associa ao 

 
76 “Não se trata, para Debord, de buscar uma fundamentação transcendental para a práxis comunicativa, mas sim 
de pensá-la fundada única e exclusivamente na práxis negativa em face do sistema único de alienações do 
mercado e do Estado, negatividade esta que a expressão poética moderna e as revoluções proletárias derrotadas, 
notadamente em suas experiências conselhistas e assembleárias, isto é, anti hierárquicas, teriam indicado.” 
(Aquino, 2006, p.144) 
77 “A decisão autoritária, que planeja abstramente o território como território da abstração, está bem evidente no 
centro das condições modernas de construção.”(Debord, 1997a, p.114) 
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urbanismo na “tomada de posse do ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao 
desenvolver sua lógica de dominação absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do 
espaço como seu próprio cenário” (DEBORD, 1997, p.112). 

A cidade como lugar do encontro, da experiência vivida e da troca de experiências 
entre os usuários, como um espaço de apropriação criativa, está abalada, pois o urbanismo é a 
técnica da divisão do espaço em unidades equivalentes para troca universal no reino da 
mercadoria. Para Debord, o urbanismo se realiza no esforço de todos os poderes 
estabelecidos, desde as experiências da revolução francesa, para ampliar os meios de manter a 
ordem na rua, culminando afinal com a supressão da rua. 

Contudo, em meio às contradições do planejamento racionalista do espaço, com sua 
técnica de esquadrinhamento do solo, conformando uma sociedade de espectadores perante o 
movimento abstrato da mercadoria, surgem as possibilidades de apropriação do espaço 
mediante a experiência e a crítica da vida cotidiana como uma crítica da geografia humana. 
Esta, compreendendo a necessidade prática da produção do território pelos sujeitos sociais e 
da apropriação do tempo, como tempo livre, nega-se à perspectiva estrutural e sistêmica do 
planejamento do espaço. Nesse sentido, Debord (1997, p.117) afirma: “A revolução proletária 
é a crítica da geografia humana através da qual os indivíduos e as comunidades devem 
construir os locais e os acontecimentos correspondentes à apropriação, já não apenas de seu 
trabalho, mas de sua história total”.  

A dominação do espaço pelo planejamento do território espetacular, ou seja, aquele 
cujo predomínio da contemplação das técnicas se dá de forma abstrata, se soma a constituição 
do tempo pseudocíclico de naturalização e negação da memória e da história dos sujeitos. 
Para Debord, o tempo cíclico é aquele tempo ligado à dinâmica da natureza e do tempo 
natural, um tempo sem conflito, ao passo que sob o capitalismo este é recuperado agora em 
sua forma pseudocíclica, em que o tempo absoluto da naturalização da história é tido como 
irreversível.  

Para Debord, o tempo irreversível da produção é antes de tudo o tempo de medida 
das mercadorias, um tempo-mercadoria, é uma acumulação infinita de intervalos equivalentes, 
da mesma forma que o espaço, se apresenta como intercambiável pelas leis pseudonaturais da 
equivalência, em busca da supressão de suas dimensões qualitativas. O tempo pseudocíclico 
como uma abstração plena de sutilezas metafísicas, volta sobre a vida cotidiana como uma 
ordem pseudonatural, com a promessa de imutabilidade, “Nele, o vivido cotidiano fica 
privado de decisão e submetido, já não à ordem natural, mas à pseudonatureza desenvolvida 
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no trabalho alienado” (DEBORD, 1997, p.104). O caráter cíclico se reconstitui no cotidiano, o 
trabalho morto continua a dominar o trabalho vivo. 

O tempo irreversível e histórico só pode ser contemplado nas ações de outrem, mas 
nunca experimentado na sua própria vida. O que o indivíduo realmente pode viver no seu 
cotidiano é estranho ao tempo oficial e permanece incompreendido, pois, “o espetáculo, cuja 
função é fazer esquecer a história na cultura” (DEBORD, 1997, p.126), cumpre sua missão de 
apagar a memória do vivido em detrimento dos grandes fatos do tempo oficial do movimento 
das mercadorias, ou seja, da contemplação. Nesse movimento, como outro lado do 
desenvolvimento do tempo universal das mercadorias, a vida individual permanece sem 
história78, esse vivido individual da vida cotidiana separada fica sem linguagem, “sem 
conceito, sem acesso crítico a seu próprio passado, não registrado em lugar algum. [...] É 
incompreendido e esquecido em proveito da falsa memória espetacular do não-memorável” 
(DEBORD, 1997, p. 107). 

Desse modo, uma das artimanhas do espetáculo, como movimento abstrato de 
autovalorização e positivação da dominação, é a negação da história vivida e experienciada 
pelos vencidos, uma negação da memória e dos fios processuais que compõem sua produção 
social. Em suas palavras, “o espetáculo, como organização social da paralisia da história e da 
memória, do abandono da história que se erige sobre a base do tempo histórico, é a falsa 
consciência do tempo” (DEBORD, 1997, p.108). 

Destarte, na introdução da crítica da vida cotidiana de 1946, Lefebvre ressalta dois 
quadros da vida cotidiana, sendo o primeiro de miséria do cotidiano, com o predomínio do 
repetitivo, destacando a sobrevivência da penúria na vida das classes proletárias79, com o 
prolongamento da escassez e o domínio da economia. No segundo quadro, é ressaltada a 
“grandeza do cotidiano [...] a prática incompreendida: a apropriação do corpo, do espaço e do 
tempo, do desejo. A moradia, a casa. O drama, que não pode reduzir ao número. O trágico 
latente do cotidiano” (LEFEBVRE, 1991,p.42). 

Estes quadros apresentam o conflito entre o apropriado e o não-
apropriado(dominação), a mediação entre estes termos, eis a dialética da vida cotidiana. Nesta 
obra, a busca por revelar a riqueza escondida sob a aparente pobreza do cotidiano, “descobrir 

 
78 “A racionalidade abstrata própria da economia mercantil com seu tempo abstrato e quantitativo, organiza a 
vida cotidiana de tal forma que, ao impedir a atividade do individuo, fazendo-o espectador de sua própria vida, 
impede-o também de deparar-se com a ameaça do esquecimento ou com a importância do memorável.”(Aquino, 
2006,p.66) 
79 O proletariado “não é um espectador imparcial desse processo. [...] Não somente porque a própria classe se 
transformou em classe aos poucos, numa luta social incessante, começando pelos atos espontâneos e 
inconscientes de defesa desesperada e imediata” (Lukács, 2012, p.99). 
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a profundeza sob a trivialidade, atingir o extraordinário do ordinário, só era claro e talvez 
verdadeiro quando feito com base na vida dos trabalhadores, exaltando sua capacidade 
criativa” (LEFEBVRE, 1991, p.44). 

A vida cotidiana se apresenta como senso-comum, como mundo real em relação ao 
ideal (conceito de mundo). Diante da vida cotidiana, a vida filosófica pretende ser superior e 
descobre que é vida abstrata e ausente, distanciada, separada. O cotidiano não seria apenas um 
grau inferior da reflexão e do vivido em que essas duas formas da experiência se 
confundiriam. Seria algo mais, um “momento composto de momentos” (Lefebvre, 1991, 
p.20), por outro lado, para este filosofo, o conhecimento cientifico não pode conservar apenas 
com referências do senso-comum: “Ele comporta uma crítica da vivência, o que não significa 
a eliminação da vivência, mas um esforço para compreendê-la e situá-la” (LEFEBVRE, 
1969a, p.114). 

Assim, no âmbito do modo de produção capitalista, “a valorização da atividade 
criadora tende a desaparecer, o “racional” e o organizado tomam seu lugar.” (Damiani, 
1993,p.11). Tem-se assim, um embate entre o quantitativo e seu espaço homogêneo, sujeito a 
compra e venda, contra o qualitativo e suas formas de uso e criatividade, consubstanciando 
uma colonização do uso pela troca, uma negação do vivo no interior do modo de produção em 
favor do morto, ou seja, da mercadoria. 

O cotidiano como categoria de análise surge da inquietação em torno do desnível 
entre as conquistas humanas no que diz respeito à técnica e à ciência avançadas e, por outro 
lado, ao subdesenvolvimento da vida cotidiana.80 Em suas palavras: “É no cotidiano que se 
tem prazer ou se sofre” (LEFEBVRE, 1991, p.27). Contraditoriamente, apesar disso, o 
cotidiano surge como promessa de uma vida assegurada, “quando o banal do dia a dia, como 
se alimentar, vestir-se, alojar-se, locomover-se, produzir, faz parte da vida de forma segura” 
(DAMIANI, 1993, p.20). 

Esta é a problemática levantada por Lefebvre no primeiro volume da crítica da vida 
cotidiana no que diz respeito à aspiração em geral de escapar da insegurança e da miséria, 
estabelecendo sua vida cotidiana81. Em uma mediação para leitura da crítica da vida cotidiana 

 
80“Henri Lefebvre aplicou aqui uma extensão da ideia de desenvolvimento desigual para caracterizar a vida 
quotidiana, deslocada mas não separada da historicidade, referindo-a como um sector atrasado.” (Internacional 
Situacionista, 1997, p.76) 
81 “[...] De todas as nossas análises, daquelas anteriores e daquelas que se seguem, resulta que a lei do 
desenvolvimento desigual se tornou essencial. O desenvolvimento desigual, cujo conceito e lei foram isolados 
por Lenin, estende-se aos países, regiões, domínios, setores da economia, da cultura, da ciência, aos ramos da 
indústria, às empresas e partes das empresas etc. Em particular, a vida quotidiana constitui um setor mal 
desenvolvido e ao mesmo tempo super-organizado (isto é, ao mesmo tempo atrasado e saqueador) desta 
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no Brasil82: 
 

Países como o nosso, onde sobrevivem problemas de carências elementares, 
significaria que milhões de pessoas estão vivendo o infra-cotidiano. Aqueles 
que vivem nas favelas e cortiços, convivendo com a possibilidade iminente 
da perda da casa, têm na casa própria a ascensão ao cotidiano (DAMIANI, 
1993, p.21). 

 
A crítica da vida cotidiana destaca a escandalosa pobreza social diante do que a 

ciência e a técnica tornou possível com o desenvolvimento à exaustão do modo de produção, 
retratando a desigualdade no acesso à modernidade. Versa sobre a colonização do social, na 
qual se dá “o avanço do econômico em relação ao social, este atrasado em relação aquele. O 
econômico anuncia possibilidades que a sociedade não realiza ou realiza com atraso” 
(MARTINS, 2000, p.117). 

Em termos metodológicos, trata-se de destacar as possibilidades da crítica da vida 
cotidiana na busca do entendimento da práxis humana através da produção da espacialidade e 
da memória, como um meio de afirmação daqueles que foram incluídos precariamente, pois o 
subúrbio, para Martins (1992), é essencialmente o lugar do sofrimento e da tragédia. Contudo, 
“essa dimensão da vida social e sua história implica em lidar com o tempo numa escala muito 
fragmentária, o que impõe ao pesquisador a preocupação com o detalhe e a minúcia” 
(MARTINS, 1992, p.19). 

Para Martins (1992), a crítica da vida cotidiana trata da história circunstancial, na 
qual o tempo e o espaço não podem ser separados, em suas palavras: “A história do cotidiano 
não tem sentido quando separada do cenário em que se desenrola”(MARTINS, 1992, p.19). 
Além do que, não faz sentido adotar uma perspectiva triunfalista na análise do cotidiano, 
privilegiando a ação do conquistador e não do colonizado, trata-se da necessária superação da 
análise do cotidiano mediada pela visão dos vencedores. 

Por consequência, buscamos o entendimento da utopia da produção do espaço como 
um processo em construção a partir da necessidade de participação ativa dos sujeitos 
historicamente vencidos, no sentido de uma festa autogestionária, uma apropriação do espaço, 

 
sociedade burocrática de consumo dirigido.” (Lefebvre, 1969, pp.15-16) 
82 Nesta retomada da teoria do desenvolvimento desigual, fica claro uma certa concepção da relação entre o 
espacial e o temporal, “a questão do âmbito dos processos sociais, isto é, da sua referencia espacial está 
reiteradamente sugerida na obra de Marx e reaparece densamente na obra de Lefebvre. [...] Marx tinha de 
explicar como o mesmo processo de reprodução ampliada do capital assumia formas sociais diversificadas em 
lugares tão diferentes como a América escravista, a Irlanda e a Russia camponesas, a ìndia de antiga civilização, 
mas subjugada, com seu sistema de castas integrado na lógica capitalista do lucro e da razão.” (Martins, 2000, 
p.116) 
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indicando a abertura ilimitada do possível, anunciando perspectivas de uma festa perpétua. 
Nesse sentido, tem-se a necessidade de revolucionar as perspectivas de produção do espaço, 
buscando a isenção de todo sentido utilitário. Assim, surgem possibilidades da construção de 
uma sociedade que predomine o desejo sobre a necessidade, buscando alçar a condição de ser 
humano e não apenas de sobreviver sob os ditames do tempo organizado e programado.  

Nas palavras de Lefebvre: “o mundo é oferecido como espetáculo – exteriorizado, 
transformado em objeto conforme o modelo da imagem e do signo subtraído da participação 
ativa” (LEFEBVRE, 1969a, p. 23). Para ele, a sociedade como espectadora se submete a 
novas relações de sujeição, com a instituição do cotidiano normatizado, objeto de 
planejamento dos tecnocratas. 

Por outro lado, mesmo enfatizando as características de uma sociedade normatizada 
pelo planejamento, uma “sociedade burocrática do consumo dirigido”, o filósofo faz uma 
crítica ferrenha ao esquecimento da categoria da apropriação, “isto é, a obra – medíocre, 
ridícula às vezes, porém real – que se realiza contra e apesar das coações” (Lefebvre, 1969a, 
p.110). Para ele, no interior dos conflitos entre o concebido (planejado, dominação) e o vivido 
(apropriação, obra) estão os buracos/fissuras pela qual passam novas forças, emergem 
iniciativas dos indivíduos através da criatividade, alertando sobre as possibilidades de 
apropriação.  

Como destaca Lefebvre (1983), a teoria das representações em sua dialética da 
presença e ausência está relacionada com as condições de existência de quem as produziu. 
Para ele, introduzir a perspectiva de classe na teoria e no conceito de representações, implica a 
análise dos sujeitos em uma perspectiva crítica, em suas palavras “cabe tomar em cuenta las 
corrientes subterrâneas, sin limitar la historia de las ideias e ideologias a los lideres, grandes 
nombres y grandes sistemas” (LEFEBVRE, 1983, p. 122). 

Em nossas reflexões, verificamos que a perspectiva da dialética sócio-espacial e sua 
análise das representações sociais, presente na proposta de crítica da vida cotidiana, apresenta 
possibilidades de estudo dos agentes produtores do espaço, e seus conflitos, no âmbito das 
relações entre as ordens próxima e distante, tendo em vista o destaque aos choques entre os 
processos de dominação e as possibilidades de apropriação, contribuindo no que diz respeito 
ao estudo do ponto de vista dos vencidos na produção do espaço. Nas palavras de Lefebvre 
(1983, p.60), “El modo de existência de las representaciones sólo se concibe tomando em 
cuenta las condiciones de existência de tal o cual grupo, pueblo o classe”.  

Aprofundando sua perspectiva, Lefebvre (2013) enfatiza que a produção do espaço é 
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uma relação social que sempre esteve presente na história da humanidade, se remetendo a 
comunidades indígenas andinas pré-colombianas que produziram o espaço material e 
simbolicamente, deixando testemunhos. O autor deixa claro seu argumento sobre a 
impossibilidade da reprodução social sem a produção do espaço, afirmando: “Una existencia 
social que se postula y se dice real, aunque no produzca su espacio, seria uma entidad [...] 
incapaz de evadirse de lo ideológico o incluso de lo cultural”(LEFEBVRE, 2013, p. 111). 
Para o autor, cada sociedade produz um espaço, o seu, incluindo cada modo de produção e as 
diversidades que o mesmo engloba em seu conceito geral. 

De acordo com Lefebvre (2013), por exemplo, nas obras da juventude de Marx o 
termo produção adquire um sentido amplo e vigoroso, não se reduzindo a fabricação de 
produtos. Trata-se da dimensão processual de leitura do social, entendida como uma a 
produção de relações sociais, ressaltando a dimensão dos sujeitos na produção do espaço. 
Assim, a contribuição da crítica materialista desenvolvida por Marx em sua juventude está no 
entendimento dos desdobramentos da práxis humana como processo social, bem como no 
destaque sobre as possibilidades do sujeito histórico.  

Apontando a história como uma produção social, Marx enfatiza que a concepção 
materialista parte dos homens ativos para aí sim chegar às formas de consciência.83 Ele 
afirma:“os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por 
diante, mas os homens reais, ativos [...] a consciência jamais pode ser outra coisa do que o ser 
consciente e o ser dos homens é o seu processo de vida real” (MARX, 2007, p. 94). Nesse 
sentido, compreendendo que Marx fez parte do círculo dos jovens hegelianos, em nossa 
discussão, destacamos sua crítica em duas direções, tanto à dimensão sistêmica de negação do 
sujeito da economia política clássica, como ao materialismo contemplativo de Feuerbach, no 
qual não existem possibilidades de ação, mas apenas entendimento.  

Na leitura da economia política clássica, em seu esquema, há uma negligência para 
com o trabalhador desocupado, o desempregado, o esfomeado, o miserável, valorizando-os  
apenas como potencial vendedor de força de trabalho (MARX, 2004b), em alguns casos, a 
economia política clássica propõe o seu extermínio como uma forma de proteção das reservas 
alimentícias. O homem, sujeito da história, nesse caso, existe apenas como trabalhador 
submetido ao capital. Para estes economistas clássicos, “as necessidades do trabalhador 
reduzem-se assim à necessidade de o manter durante o trabalho e de maneira a que a categoria 
dos trabalhadores não se extinga.” (MARX, 2004b, p. 124) 

 
83“Para Marx as categorias exprimem formas e condições de existência” (LUKACS, 2012, p. 69) 
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Neste sistema de valorização da submissão, o trabalhador como sujeito sempre surge 
como um inconveniente, pois desestabiliza seu núcleo, abrindo possibilidades, então o mesmo 
é visto apenas como submetido e produto do capital. Neste contexto, Marx supera e assimila 
dialeticamente a economia política clássica, iniciando sua crítica do domínio do capital sobre 
o trabalho, ao mesmo tempo em que surge o sujeito da história, o proletariado como classe 
revolucionária. Desta feita, se questiona: “em que se baseia o capital, isto é, a propriedade 
privada dos produtos do trabalho alheio?” (MARX, 2017, p. 141). Neste ensaio de juventude, 
ele já rabisca seu entendimento da economia moderna enquanto esfera separada, como 
consequência do poder do capital de governar o trabalho pelas formas jurídicas da 
propriedade. 

Ainda nos escritos da juventude de Marx, surge sua crítica à concepção 
feuerbachiana da matéria, que é amplamente apoiada na dimensão filosófica da contemplação 
do sensível. Em suas palavras: “A concepção feuerbachiana do mundo sensível limita-se, por 
um lado, à mera contemplação deste último e, por outro lado, à mera sensação”. (MARX, 
2007, p. 30) 

Desta feita, o materialismo feuerbachiano naturaliza o processo histórico, negando as 
possibilidades do sujeito, pois “não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa 
dada imediatamente por toda a eternidade [...] mas um produto histórico” (MARX, 2007, p. 
30).  De todo modo, para Marx, a superação do materialismo mecânico se dá na ação de 
transformação e não apenas na análise e/ou entendimento, mas na superação da filosofia. Em 
seus manuscritos de 1844, Marx identifica o conceito de práxis como fundamental, ao afirmar 
que a realidade é uma produção social, obra social em conflito com a dimensão abstrata da 
alienação.  

Nesse caminho, não pretendemos apresentar uma teoria deslocada dos elementos da 
experiência. Assim, procuramos uma compreensão da geografia e da história negando a 
possibilidade de separação entre teoria e prática.84 Em sua segunda tese Ad Feuerbach, Marx 
afirma “a disputa acerca da realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da 
prática é uma questão puramente escolástica”. (MARX, 2007, p. 533)  

 
84Quanto à polêmica em torno da relação teoria e prática, Lefebvre assim se pronuncia: “A crítica marxista é 
teórica? Sim. Ela vai mesmo até o fim, até o fundo da teoria, da análise dos conceitos. Ela também é 
fundamentalmente prática. O sistema hegeliano proíbe a ação, porque ele fecha o horizonte e detém o futuro. 
Marx entra no pensamento como homem de ação. Ele combate pela democracia, pelo socialismo e comunismo 
pelo desenvolvimento da sociedade. Elabora uma estratégia, apoiada no proletariado, para que a classe operária 
conteste e negue as instituições existentes. Não pode admitir um sistema filosófico que consagre (no sentido 
mais forte do termo: que sacralize e canonize) o Estado e o direito existentes. Ora, o sistema hegeliano é um 
sistema filosófico perfeito: o sistema. A crítica do Estado e a crítica da filosofia, pois, são feitas em conjunto, 
através da crítica radical ao sistema filosófico-político.” (LEFEBVRE, 1968, p. 18). 
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Nesse sentido, no que diz respeito à obra do Jovem Marx, Fausto (2015) faz uma 
análise interessante. De acordo com a argumentação deste autor, os manuscritos econômico-
filosóficos de Marx representam a possibilidade de uma antropologia negativa, ou seja, uma 
crítica da totalidade a partir da experiência, abrindo possibilidades para pensar dimensões 
particulares e singulares no âmbito do processo da totalidade. A crítica de Marx à Hegel sobre 
o universo logico e suas pressuposições no âmbito de um sistema teórico abstrato, “questiona 
uma dialética que de fato se dá como válida para qualquer objeto, e que por isso mesmo deixa 
escapar o conteúdo particular de cada objeto” (FAUSTO, 2015, p. 339), ou seja, Marx faz a 
crítica das generalizações de uma lógica deslocada dos conteúdos sociais particulares. 

Nesse contexto, nos propomos a pensar uma articulação entre o particular e o todo, 
identificando que para Marx, no âmbito do sistema capitalista, a totalidade social é um 
conflito entre a produção social e a apropriação privada.85 Assim, a relação entre o particular e 
o todo, ou seja, entre a produção particular e o todo está na dinâmica do sistema capitalista em 
sua lógica de apropriação privada, na medida em que os diferentes trabalhos particulares estão 
submetidos à lógica da propriedade privada.  

Desse modo, é fundamental compreender a dimensão da alienação que surge no 
âmbito do modo de produção capitalista, entendendo que no ato da produção de um valor de 
troca, não se produz somente a mercadoria como um objeto externo, mas também o homem 
como uma mercadoria, produz ainda a ele como um ser espiritual e fisicamente 
desumanizado, uma engrenagem do sistema dentro de uma divisão do trabalho em que se 
privilegia a repetição. Assim, em sua antropologia negativa, Marx funda uma crítica que 
busca uma superação radical do homem alienado, nas palavras de Fausto (2015, p. 310): 
“negação do homem enquanto negação, ou, se se quiser, é preciso negar o próprio homem 
negado”.  

Nesse momento, a obra de Marx apresenta uma concepção dialética e autocrítica, 
aberta à concepção da história como um processo social, uma produção humana, na qual a 
dimensão da alienação atinge todas as dimensões da vida social,86 quando “todos os sentidos 
físicos e intelectuais foram substituídos pelo simples [...] sentido do ter” (MARX, 2004b, p. 
142). Por outro lado, a apropriação sensível da essência e da vida humana, da produção 
humana como criação, vem da luta contra a propriedade privada no caminho do tempo livre. 

 
85 “A economia política parte do trabalho como a verdadeira alma da produção, e, entretanto, ela não dá nada ao 
trabalho e tudo a propriedade privada.” (FAUSTO, 2015, p. 351). 
86“Cresce o sentimento de que as formas sociais (a reificação) despojam o homem de sua essência humana, de 
que quanto mais a cultura e a civilização (isto é, o capitalismo e a reificação) apossam-se dele, menos ele está em 
condição de ser homem” (LUKACS, 2012, p. 285). 
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Para Marx: “A supressão da propriedade privada constitui, deste modo, a emancipação total 
de todos os sentidos e qualidades humanas” (MARX, 2004b, p. 142). Como se vê, as 
contradições do processo de abstração das qualidades vividas e experienciadas e as 
possibilidades de superação expõem as relações entre alienação e desalienação, ou melhor, as 
dimensões de dominação e apropriação descobertas por Lefebvre em sua teoria da produção 
do espaço.  

Deste modo, tal discussão se assenta na busca pelo entendimento da totalidade sem 
negar a dimensão do indivíduo na história87. Essa perspectiva compreende que a crítica da 
totalidade compõe uma autocrítica, tendo em vista que todos os momentos processualmente se 
encontram interligados.  Como argumenta: “a totalidade só pode ser determinada se o sujeito 
que a determina é ele mesmo uma totalidade; e se o sujeito deseja compreender a si mesmo, 
ele tem de pensar o objeto como totalidade” (LUKACS, 2012, p. 107). 

Tal tradição no âmbito das discussões dialéticas está muito associada a obra  seminal 
História e Consciência de Classe, que ressalta a categoria do “sujeito-objeto idêntico”88 como 
paradigma de interpretação da realidade social, não se submetendo a uma dialética na qual o 
sujeito não se mobiliza enquanto tal, mas propondo uma autocrítica como uma crítica ao 
mesmo tempo da totalidade social, não se compreendendo como ente separado.89 Na análise 
de H.C.C, observa-se que seu verdadeiro fundamento filosófico é a exigência de que o sujeito 
não admita um objeto independente fora de si.90 Vale destacar que tal obra foi renegada pelo 
próprio autor, sendo abraçada pelos autores neomarxistas, dado a forte influência da dialética 
hegeliana. Esse livro encontrou campo fértil nos debates da crítica da vida cotidiana: “História 
e consciência de classe, que na década de 60 se tornou um verdadeiro livro culto, exerceu uma 

 
87 De acordo com Lowy (2005), é fundamental compreender a influência do livro História e Consciência de 
Classe na concepção marxista de Walter Benjamin, especialmente na leitura da luta de classes como um embate 
entre vencedores e vencidos.  
88“Lukacs associa o ideal marxista da “consciência de classe revolucionário” ao antigo imperativo socrático do 
“conhece a ti mesmo”. Mas esses objetivos exigem um árduo processo de educação e autoeducação, de luta 
(tanto na teoria como na prática) e de contínua autocrítica e auto-superação” (BERMAN, 2001, p. 212). 
89 “Toda a teoria de Debord, particularmente na condenação da contemplação e da não-participação, é marcada 
por um forte activismo, na qual cada ocasião em que o sujeito não modela o seu mundo é considerada uma 
demissão. No poder dos conselhos o movimento proletário é o seu próprio produto, e este produto é o próprio 
produtor. Ele é para si mesmo a sua própria finalidade e quer ser reconhecido e reconheser-se a si mesmo no seu 
mundo: trata-se, pois, da unidade sujeito-objecto.”(JAPPE, 2008, p. 179) 
90 “É o que faz, desde a primeira guerra mundial, a corrente minoritária do marxismo que atribui uma 
importância central ao problema da alienação, considerada não como um epifenômeno do desenvolvimento 
capitalista, mas o seu próprio núcleo. Trata-se ainda de uma maneira muito filosófica de conceber o problema; o 
essencial, entretanto, é o facto de ter sublinhado que o desenvolvimento da economia tornada independente , 
qualquer que seja sua variante, só pode ser inimigo da vida humana. O líder dessa corrente é G. Lukács – com 
Histoire et Conscience de Classes [História e Consciência de Classe] – que havia retomado e elaborado a crítica 
marxiana do <fetichismo da mercadoria> com base nas mutações que entraram na realidade social depois de 
Marx.” (JAPPE, 2008, p. 15) 
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profunda influência em Debord” (JAPPE, 2008, p.33). 
Nesta obra, como estamos ressaltando, já estão inúmeros elementos da crítica da 

separação, sendo um de seus focos a dissociação entre teoria e prática. Se referindo àqueles 
defensores do primado da teoria sobre a prática, afirma: “Reduzem a teoria ao tratamento 
cientifico dos sintomas do desenvolvimento social e fazem da práxis uma engrenagem fixa” 
(LUKACS, 2012, p. 172). Destarte, a obra referida vai fertilizar inúmeras inferências 
dialéticas no decorrer do século XX que fazem alusão a uma articulação entre experiência 
vivida e a práxis social como possibilidade de uma superação do marxismo oficial. 

Sendo assim, em termos de método para análise do espaço, Santos (1988) propõe à 
dialética, argumentando que é preciso abrir os conceitos de espaço e tempo sobre a realidade 
social e prática, afirmando: “o correto é partir da própria realidade e não buscar legitimar 
conceitos empírico-abstratos”(Ibidem, p.11), bem como também afirma: “Assim, o 
pensamento espacial não se pode fazer fora da busca de uma compreensão do fato tal qual se 
dá”(Ibidem, p.12). Por outro lado, o autor argumenta que: “uma filosofia da Geografia deve-
se alimentar, em primeiro lugar, da noção de totalidade”(Ibidem, p.12), tendo em vista que 
ficando apenas no objeto geográfico em sua aparência imediata não damos conta dos 
processos, deixando claro que “exorcizamos o grave risco do empiricismo, sem, todavia, 
deixar de partir do empírico”(Ibidem, p.13). 

Para Santos (2002), é fundamental a articulação das ciências, em especial a 
Geografia, com a filosofia, no sentido de renovação das teorias através da pesquisa, pois 
sempre tratamos de verdades provisórias, tendo em vista à dinâmica socioespacial de 
transformação dos processos espaciais, ao contrário de certas vertentes em ciências humanas 
que defendem a possibilidade de alcançar verdades absolutas, ou seja, imutáveis. Ele afirma: 
“a própria teoria tem de se adequar às condições atuais do mundo atual e representar uma 
relação entre o novo e seu significado original, e as coisas velhas com o seu novo significado” 
(SANTOS, 2002, p.195). 

O filosofo Henri Lefebvre (2008), por sua vez, faz a crítica do método 
pseudocientífico que pressupõe uma lógica preexistente, pois se faz necessário descobrir a 
problemática ao invés de partir dela. Para este autor, sempre se faz necessário pesquisar a 
especificidade, pois até mesmo no tocante a lógica da mercadoria é preciso especificá-la. No 
que diz respeito a dimensão do espaço, o autor sustenta que o mesmo desempenha um papel 
fundamental no estudo da totalidade, na medida em que “não se pode deduzi-lo desse sistema, 
dessa lógica, dessa totalidade.”(LEFEBVRE, 2008, p.39). 
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Em suas palavras: “no início, trata-se do espaço vivido, vinculado à prática social. A 
problemática que se coloca a partir desse espaço compreende um conjunto de problemas 
parciais que tem um traço que os aproxima: a espacialidade”(Ibidem, p.40). O autor deixa 
claro que o espaço social é um produto da sociedade, mas em termos de método, devemos 
partir da espacialidade, “da descrição empírica antes de qualquer teorização”(LEFEBVRE, 
2008, p.43). Para Lefebvre, não se trata de negar a totalidade, mas compreender as 
descontinuidades e os novos conteúdos que surgem no específico e como estes constroem o 
movimento da totalidade, que nunca pode ser considerada de forma estática.   

Ao discutir a proposta de dialética sócio-espacial de Lefebvre, Martins (2000, p. 12) 
faz uma crítica ao “conceitualismo descabido que transplanta interpretações de realidades 
sociais que são outras, distantes e diferentes, que nos torna estrangeiros em face do que 
realmente somos e vivemos”, ou seja, de acordo com o autor, se faz necessário compreender a 
proposta da dialética sócio-espacial como um aporte filosófico capaz de produzir uma 
interpretação aderente à própria realidade vivida. 

Em nossa análise, a proposta de Lefebvre (2013) de entendimento da dinâmica 
socioespacial através dos conflitos entre agentes produtores do espaço e suas representações 
materialistas, destaca as relações entre a ordem próxima e a ordem distante na produção do 
espaço, explicitando os choques entre os processos de dominação e as possibilidades de 
apropriação, contribuindo com nossa proposta de pesquisa no que diz respeito aos conflitos e 
relações de poder na produção do território. De acordo com Lefebvre (2013), o espaço 
percebido está relacionado com as práticas espaciais que produziram aquela especificidade, 
sempre ressaltando as contradições entre o espaço concebido através do planejamento e das 
políticas públicas e o espaço vivido pelos sujeitos sociais.   

Milton Santos (2002) adentra ao debate na perspectiva da dominação e apropriação 
na produção do espaço, apresentando os conceitos de práxis coletiva e práxis individual. Ele 
afirma: “o próprio nome de “sociedade organizada” supõe a precedência das práxis coletivas, 
impostas pela estrutura da sociedade e às quais se subordinam as práxis individuais” (Ibidem, 
p.95). Ele destaca que a supremacia da práxis coletiva, que diz respeito à sociedade 
capitalista, “é de fato uma práxis roubada à coletividade pelos grupos que a exploram” 
(Ibidem, p.96). Por esse ângulo, ele também afirma: “O Estado aparece como um fator por 
excelência de elaboração do espaço” (SANTOS, 2002, p.227). 

De todo modo, Santos (2002) destaca que as práxis individuais também produzem 
espaço, na perspectiva da resistência, pois o planejamento do espaço tende a negar a dimensão 
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social. Ele afirma: “quando o indivíduo [...] contribui para o movimento social, a práxis 
individual pode influenciar o movimento do espaço” (Ibidem, p.96). Em outra obra, Santos 
(2007) argumenta que se faz fundamental compreender as articulações e intervenções dos 
movimentos sociais na luta por cidadania e na produção de sua territorialidade cultural vivida. 
Ela complementa: “trata-se, de fato, do inalienável direito a uma vida decente para todos, não 
importa o lugar em que se encontre, na cidade ou no campo” (SANTOS, 2007, p.157). 

O método dialético em uma proposta de investigação da especificidade dos sertões 
nordestinos, busca apreender os conflitos e contradições entre os agentes produtores do 
espaço, valorizando a experiência dos sujeitos políticos na produção do território. A análise da 
especificidade dos sertões no Nordeste brasileiro não pesquisa uma totalidade externa ao 
contexto, pelo contrário, propõe o entendimento da realidade socioespacial vivida pelos 
sujeitos. Procuramos compreender a produção em um sentido amplo, de um espaço-tempo de 
conflitos, destacando as trajetórias socioespaciais. Não se trata apenas de compreender as 
grandes transformações do capitalismo global, mas sim de articula-las com a experiência de 
produção do espaço-tempo em suas especificidades.  

Em sua elaboração, Haesbaert (2014) afirma que no contexto contemporâneo existem 
dois paradigmas de abordagem territorial: um é o paradigma hegemônico das grandes 
empresas e do Estado e o outro paradigma contra-hegemônico dos grupos subalternos. 
Todavia, uma abordagem multidimensional não separa esses paradigmas no contexto de 
análise. Mas vale salientar os contextos políticos no qual os conceitos são trabalhados, em que 
o paradigma hegemônico vê o espaço como mera extensão e substrato material a ser 
explorado, uma visão absoluta e homogeneizante do espaço. Já o paradigma contra-
hegemônico vê o espaço como espaço vivido, densificado pelas múltiplas relações sociais e 
culturais que fazem do vínculo sociedade-natureza um “bem viver”.  

No âmbito das relações de poder, devemos atentar para a produção territorial “de 
acordo com aqueles que o constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o 
Estado, empresas, instituições como a Igreja etc” (HAESBAERT, 2014 ,p.59). Destarte, 
enquanto conflito e contradição entre a dominação e apropriação, “o território e a 
territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações, que é 
também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos 
sujeitos envolvidos”(Ibidem, p.59). Dessa forma, o autor afirma que podemos distinguir 
lógicas de territorialização, no sentido político-econômico de dominação ou no sentido mais 
político-cultural de apropriação. Nesse sentido, Haesbaert (2014) propõe o entendimento do 
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território em três perspectivas: como uma categoria normativa, como categoria da prática e 
como categoria de análise. Em suas palavras: 

 
Enquanto uma categoria analítica é, sobretudo, um instrumento no processo 
de investigação do pesquisador – ou um conceito no seu sentido mais 
difundido, a categoria da prática é um “conceito” – ou noção – do senso 
comum, utilizado nas práticas cotidianas do discurso ordinário, e a categoria 
normativa tem como objetivo primeiro indicar um caminho, tem um caráter 
mais propositivo que analítico, como nos conceitos de região e território 
utilizados pelo Estado enquanto agente planejador (HAESBAERT,2014, 
p.31).  

Essa proposta é de fundamental importância para o entendimento dos distintos 
sujeitos envolvidos na produção do território. Por um lado, como categoria normativa, o 
território diz respeito aos processos de planejamento e ordenamento territorial, ligado a 
dimensão da dominação de grupos políticos. Por outro lado, como categoria da prática, o 
território diz respeito ao espaço vivido da experiência de apropriação pelos grupos 
subalternos. Nesse sentido, com a aproximação da dialética sócio-espacial de Lefebvre 
(2013), temos a ordem próxima, das relações diretas entre pessoas e grupos na produção do 
espaço, superando a análise estrutural que se furta a analisar as articulações mais íntimas. A 
questão é: existe uma interação dialética entre ordem próxima e distante, pois a totalidade não 
está presente apenas na superfície. Há outros níveis de realidade que não são transparentes por 
definição. 

Para Haesbaert (2014), o território na perspectiva da categoria de análise é uma 
síntese dos resultados de pesquisa e uma proposta para novas análises através de inúmeros 
elementos: como documentos, estatísticas, análise do discurso e das práticas espaciais entre a 
dominação e a apropriação. Já o território como categoria normativa, diz respeito às 
representações e perspectivas político-econômicas, tanto de empresas privadas como do 
Estado e de agentes sócio-políticos em suas políticas de ordenamento territorial e 
planejamento do espaço nas ordens próximas e/ou distante. 

Já como categoria da prática, “território é de uso frequente, especialmente entre os 
movimentos sociais de grupos subalternos, como movimentos dos agricultores sem-terra e 
sem-teto e dos povos tradicionais (indígenas e quilombolas, sobretudo)”(p.55). Nesse sentido, 
o território diz respeito às representações espaciais dos sujeitos, comunidades tradicionais e 
movimentos sociais nos conflitos pela produção do espaço, em que devemos superar um certo 
olhar acadêmico que se coloca como superior, para compreender as dinâmicas culturais e 
políticas de produção das territorialidades desses grupos.  
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Em sua proposta, Haesbaert (2014) alerta para a importância do resgate da memória 
da dinâmica dos sujeitos subalternos na produção e apropriação do território. Em outra obra 
ele afirma: “Território [...] tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional “poder 
político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao 
poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação” (HAESBAERT, 2007, p. 20). E 
diz mais: “O território, de qualquer forma, define-se antes de tudo com referência às relações 
sociais (ou culturais, em sentido amplo) e ao contexto histórico em que está inserido.” 
(Ibidem, p.78). 

Em uma leitura recente, Haesbaert (2020) apresenta a discussão do território no 
âmbito das leituras propiciadas pelo ‘giro decolonial’ na América Latina. O autor afirma que a 
especificidade da leitura latino americana do território está ligada ao fato de que ela parte das 
esferas do vivido e das práticas dos movimentos sociais, ressaltando os usos do conceito de 
território como instrumento de luta. Para Haesbaert (2020), a leitura do território nessa 
perspectiva parte do entendimento da permanência de uma ‘colonialidade do poder’, 
“[...]vinculada a herança de um modelo capitalista extrativista moderno-colonial de 
devastação e genocídio que, até hoje, coloca em xeque a existência dos grupos subalternos 
[...]” (HAESBAERT, 2020b, p. 76).  

No interior da crítica decolonial, a produção geográfica deve se posicionar “a partir 
da América, sobretudo da América negra, indígena e mestiça e dos segmentos excluídos da 
riqueza” (PORTO-GONÇALVES, 2008, p.41), aprofundando a troca de saberes com os 
sujeitos subalternos, no caso de nossa discussão, as populações pobres das cidades. Como 
argumenta Porto-Gonçalves e Quental (2013, p.182), a classe subalterna na América Latina se 
encontram em grande parte nas cidades “[...] sobretudo nos últimos 40 anos, veem-se em 
grande parte como populações pobres das periferias urbanas vivendo em habitações 
subumanas [...]”. 

Nas palavras de Haesbaert (2014,p. 90): “Território, neste debate, não é apenas uma 
questão de Estado. Na América latina, hoje, podemos afirmar, (re)territorializa-se é uma 
estratégia política de transformação social de grupos subalternos”. Para este autor, as relações 
de poder e os conflitos sociais associados à lutas de grupos subalternos na América Latina, 
“dizem respeito, sobretudo, a uma partilha mais igualitária da terra, na recomposição dos 
direitos de grupos como os sem-terra, os sem-teto e “minorias culturais (indígenas [e 
quilombolas], por exemplo).”(Ibidem, p.90). Essas lutas, aludem a constituição de sujeitos 
sociais protagonistas na produção territorial. Contudo: “A imobilidade a que está condenado o 
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colonizado só pode ter fim se o colonizado se dispuser a pôr termo a história da colonização, a 
história da pilhagem, para criar a história da nação, a história da descolonização.” (FANON, 
1968, p. 38) 

Nesse sentido, Said (2011) mostra a importância dos estudos subalternos nas 
disputas territoriais dos espaços colonizados. Tais estudos valorizam os temas da cultura de 
resistência, buscando “[...] resgatar na história colonial a voz nativa silenciada [...]” (Ibidem, 
p.387). Para este autor, o imperialismo busca construir imagens de si próprio como um 
benévolo progressista, lançando um discurso civilizatório91 que menospreza os saberes dos 
povos colonizados. Certamente, ressalta Said (2011), a preponderância do poder encontra-se 
do lado dos colonizadores e de seus intelectuais públicos. Por outro lado, devemos aproveitar 
as brechas que surgem para dar voz aos que está calado ou marginalmente presente. 

No que diz respeito à dimensão da apropriação do espaço, o geógrafo Cosgrove 
(2010) apresenta inúmeras contribuições para o debate. Dando ênfase na perspectiva da 
experiência e apropriação simbólica do mundo, através da transformação da natureza e 
produção do espaço no sentido das especificidades culturais, esse autor se vale do estudo de 
Milton Santos sobre a formação sócio-espacial que foi publicado na revista antipode e 
afirma:“o reconhecimento de que cada formação social e econômica está ligada e um espaço 
específico [...] é uma tarefa significativa para os que desenvolveriam uma geografia cultural 
radical”(p.128) 

Vale destacar que ele incorpora o método dialético através da leitura da experiência 
de Thompson para a Geografia. Nas palavras de Cosgrove (2010, p. 104): “uma tradição 
humanista dentro do materialismo histórico oferece a estrutura dentro da qual mantém e 
esclarece os interesses tradicionais da Geografia cultural e fornece um contraponto [...] a uma 
espécie de determinismo econômico”.  Na Geografia brasileira também vem sendo 
incorporado à leitura de Thompson sobre a experiência para o entendimento dos movimentos 
sociais na produção do espaço, como podemos observar: “É possível, deste modo, 
construirmos uma teoria geográfica dos movimentos sociais levando em conta a experiência 
“dos homens e mulheres de carne e osso” (Thompson, 1983)” (PORTO-GONÇALVES, 2006, 
p.21). 

Uma destacada estudiosa dos movimentos sociais na teoria crítica brasileira, Gohn 
(1997) alerta sobre a importância da perspectiva de análise da experiência em Thompson para 

 
91 “A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa 
de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a 
para essa luz incrível.” (KRENAK, 2019, p. 11). 
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os estudos sobre os movimentos sociais. No campo da Geografia, Damiani (2008, p. 144) 
afirma: “Ainda alguma coisa a recuperar sobre o sentido do vivido: os termos reais de como 
aparece a contradição, ou as contradições. De como ele acessa o percebido. Um exemplo é o 
da economia moral de E.P. THOMPSON”. Nesses termos, as lutas espontâneas dos 
movimentos sociais permitem uma experiência de participação autentica e criativa, 
contribuindo para a compreensão dos limites em que se vive no caminho do acúmulo de novas 
experiências. 

Desenvolvendo essa perspectiva, a análise da experiência proporcionada por 
Thompson (1981), leva ao entendimento da práxis como um processo de aprendizado, no 
sentido de que existe a necessidade de ação no interior de um processo, no qual um indivíduo, 
ou um grupo de indivíduos, no interior de uma ação, compreendem a dinâmica ao qual estão 
participando, refletem sobre a ação através da prática, retornando a mesma com uma ação 
refletida. 

Nesse caso, não podemos tratar os indivíduos, grupo de indivíduos e os movimentos 
sociais como uma matéria inerte e/ou desprovido de saberes, mas sim como sujeitos no 
interior de um processo dinâmico. Nas palavras de Thompson (1981, p.226): “explicar como a 
história é determinada de maneiras que se chocam com as intenções conscientes de seus 
sujeitos”. E diz mais: 

O que descobrimos (em minha opinião) está num termo que falta: 
”experiência humana”. É esse, exatamente, o termo que Althusser e seus 
seguidores desejam expulsar, sob injúrias do clube do pensamento, com o 
nome de empirismo. Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, 
dentro desse termo – não como sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas 
como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas 
determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em 
seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e cultura (as duas 
outras expressões excluídas pela prática teórica) (THOMPSON, 1981, 
p.226). 
 

O método dialético em uma proposta de investigação da experiência dos movimentos 
sociais na formação sócio-espacial dos sertões não pesquisa uma totalidade externa ao 
contexto, pelo contrário, propõe o entendimento da realidade vivida pelos sujeitos. 
Procuramos compreender a produção em um sentido amplo, de um espaço-tempo de conflitos 
e a trajetória de subalternidade. Não se trata apenas de compreender as grandes 
transformações do capitalismo global, mas sim de articula-las com a experiência de produção 
do espaço-tempo e as transformações da formação socioespacial brasileira, especificamente 
dos conflitos entre a dominação e a apropriação como práxis dos sujeitos subalternos.  

Pretendemos relacionar as discussões sobre a dialética com a perspectiva decolonial 
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que vem surgindo na América Latina, compreendendo a total possibilidade de diálogo, tendo 
em vista que não destacamos um estudo da totalidade descontextualizado do espaço 
geográfico brasileiro e nordestino, pelo contrário, procuramos compreender e nos aproximar 
das especificidades da espacialidade. De acordo com Dussel (2005), na perspectiva do ‘giro 
decolonial,’ não se trata de negar a dimensão racional da modernidade, mas de valorizar as 
racionalidades e saberes dos povos do mundo periférico colonial, fazendo a crítica do projeto 
eurocêntrico pretensamente ético que se utilizou de extrema violência no processo de 
conquista e continua se perpetuando.  
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4.2 – METODOLOGIA DE PESQUISA QUALITATIVA: TERRITÓRIO E TRAJETÓRIAS 
DE SUBALTERNIDADE 
 

No tocante a perspectiva qualitativa, entendemos a mesma como o esforço de erguer 
o conceito de experiência no âmbito das ciências humanas, pois, de acordo com GIL (1996), 
faz-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa, para se analisar os 
fatos do ponto de vista empírico, podendo assim confrontar a visão teórica com os dados da 
realidade. Sobre a pesquisa qualitativa em Geografia, Souza (2013, p.63) afirma: “Quando 
optamos pelos estudos qualitativos, estamos lidando com uma dupla obrigação: em primeiro 
lugar, com nossos compromissos de pesquisa; e, em segundo, com as pessoas pesquisadas”, 
destacando que as mesmas deixam de ser “objetos de pesquisa” e passam a ser “sujeitos da 
pesquisa”. 

Sendo assim, entendemos a pesquisa qualitativa como de fundamental importância 
para aproximação de estudos do vivido e do ordinário, trazendo como preocupação dar conta 
das representações dos agentes envolvidos na produção do espaço, construindo uma análise 
do discurso como estratégia para captar o ponto de vista a depender da posição social ocupada 
no interior da problemática, como por exemplo: agentes do serviço público, empresários, 
movimentos sociais. Ir ao campo munido de tais ferramentas qualitativas, possibilita ao 
pesquisador adquirir um conhecimento mais próximo sobre seu tema e também dar uma 
orientação mais precisa a sua pesquisa. 

De acordo com Deslauriers e Kerisit (1992, p. 130): “o objetivo de uma pesquisa 
qualitativa pode ser o de dar conta das preocupações dos atores sociais, tais quais elas são 
vividas ”. Assim, buscar a história social mais ordinária, daquelas coisas tão comuns, tão 
evidentes, que ninguém dá a devida atenção. Nessa perspectiva, pode-se afirmar o dia-a-dia 
como momento privilegiado do qual emerge o sentido de um fenômeno social, evidenciando a 
exuberância da vida de todo dia, cujo aspecto heterogêneo não se deixa reduzir pela forma do 
dever-ser padronizado. 

De acordo com a literatura sobre pesquisa qualitativa, se faz fundamental uma 
hesitação em confiar cegamente na literatura cientifica, pois esta pode permanecer 
surpreendentemente muda sobre assuntos, contudo, evidentes. Para Deslauriers e Kerisit 
(1992), o objetivo por excelência da pesquisa qualitativa é a ação interpretada, 
simultaneamente pelo pesquisador e pelos sujeitos da pesquisa. As linguagens e conceituações 
devem dar conta tanto do objeto vivido como do objeto analisado.  

Quando encontramos eventos ou fatos que não são explicados pela história oficial, 
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encontramos novos elementos que precisam ser incorporados. Daí a necessidade de deixar o 
caso definir o conceito e não o contrário, pois deixar o conceito definir o caso, implica em não 
vermos e não identificarmos casos que não estavam na teoria. Corroborando com essa 
argumentação, sobre a pesquisa qualitativa em Geografia, Silva e Silva (2013, p.424) 
afirmam: “ouvir de suas bocas o que nenhum autor se dignou a escrever, [...], torna a história 
mais comovente, usando a fala de Thompson (1992).” 

Assim, ganha evidência a construção do objeto e a formulação do problema de 
pesquisa, por ter uma relação mútua com a coleta de dados qualitativos, já que não é possível 
fazer a última sem a construção do objeto (com a pertinente problemática que o inspirou), ao 
mesmo tempo em que não é possível formular uma problemática, bem como construir o 
objeto, sem uma coleta de dados exploratória, exceto nos procedimentos hipotético-dedutivos. 
Afinal, como argumenta Becker (2007), se excluirmos alguns fenômenos por causa de ideias 
preconcebidas, nossos conceitos serão falhos.  

Para Becker (2007), um importante truque de pesquisa qualitativa é ampliar as 
comparações em uma rede de relações, ao invés de restringir o objeto. “O que os truques 
fazem é sugerir maneiras de virar as coisas ao contrário, de vê-las de outro jeito, para criar 
novos problemas, novas possibilidades, comparar casos e inventar novas categorias” 
(BECKER, 2007, p.24). 

Como está claro, a organização e produção da pesquisa acadêmica é um processo 
contínuo que ganha mais densidade na medida em que o pesquisador se debruça sobre seu 
objeto de pesquisa, momento em que perde suas noções formuladas a priori e se dedica em 
aproximações sucessivas, sendo possível a formulação de postulados de pesquisa mais 
precisos. Acreditamos na necessidade da socialização do processo artesanal de construção da 
pesquisa qualitativa (GONDIM, 2012).  

O processo artesanal de construção da pesquisa é o saber-fazer do pesquisador, 
construído em sua experiência muitas vezes de tentativa e erro, acerto. São formas de 
compreender os dados e formular novas questões com base em descobertas. Podemos associar 
o processo artesanal de pesquisa qualitativa com os truques. De acordo com Becker (2007, 
p.22) os truques: “nos auxiliam a extrair o máximo de nossos dados, expondo facetas do 
fenômeno que estamos estudando além daquelas em que já pensamos” Os truques de pesquisa 
seriam o saber-fazer do pesquisador, construído em sua experiência muitas vezes de tentativa 
e erro, acerto. Seriam formas de compreender os dados e formular novas questões com base 
em descobertas. 
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Para este autor, é perfeitamente possível e até indicado a construção de conceitos em 
pesquisa social, pois os mesmos são entendidos como maneiras de sumarizar dados, muitas 
vezes compreendidos de forma dispersa pela distorção teórica. Trata-se de desenvolver 
conceitos num dialogo contínuo com os dados empíricos, ou seja, com o novo que se 
apresenta na experiência social, denotando a necessidade de encontrar outros problemas que 
merecem ser estudados.  

Nesse caso, acreditamos na necessidade de não tomar uma teoria acabada como 
fonte de explicação da realidade, mas, isto sim, construir um postulado de pesquisa, tendo em 
vista que este mobiliza os conhecimentos teóricos do pesquisador, mas procura, sobretudo, 
evidenciar a sensibilidade com os dados e o conhecimento íntimo para com o meio de 
pesquisa, o que requer algumas rodadas de trabalho de campo, desde a fase exploratória até 
aquela na qual o objeto já se encontra bem delimitado.  

Nessa empreitada destacamos algumas ferramentas da pesquisa qualitativa que 
serão de fundamental importância para a coleta e análise de dados de campo que são a 
construção de narrativas e trajetórias dos sujeitos pesquisados através da análise do discurso 
nas entrevistas, bem como a observação participante. 

A construção de narrativas dos relatos de vidas, de acordo com Bertaux(2005), 
consiste em considerar que há um relato de vida desde o momento em que o sujeito conta a 
outra pessoa, investigador ou não, um episódio qualquer de sua experiência vivida. Para o 
autor: “o verbo contar (narrar) é aqui essencial: significa que a produção discursiva do sujeito 
foi adotada de uma forma narrativa.”p.36 

Destaca-se o entendimento do contexto como momento privilegiado de tessituras 
das narrativas, pois de acordo com Bertaux(2005, p.42): “não seria possível compreender as 
ações de um sujeito nem a produção desses sujeitos se se desconhece tudo acerca dos grupos 
que ela faz parte no momento de sua existência.” 

Para Kofes (2001), a narrativa seria o nexo entre experiência social e a trajetória 
singular. As narrativas têm como caráter geral a busca de constituir a trajetória do sujeito 
esquecido: levantar elementos marcantes de sua experiência em um contexto que lhe dê 
sentido. Assim, para os autores destacados, a noção de trajetória permite deslocar-se do 
sujeito e situar acontecimentos biográficos em relações no âmbito do espaço social. 

Para Deslauriers; Kerisit (1992) a pesquisa qualitativa se ancora na dialética das 
representações, ações e interpretações dos atores sociais em relação ao seu meio. O 
pesquisador procura o contato direto com o vivido, ressaltando as representações dos sujeitos 



156 
 

 
 

da pesquisa, buscando compreender os campos semânticos próprios de cada agente. 
Procuramos compreender as trajetórias e representações destes sujeitos subalternos 

realizada no momento de interação social e utilização do caderno de campo, bem como do 
registro fotográfico e cartográfico, das entrevistas, que apontam o ponto de vista destes 
sujeitos sobre suas vivências em torno da problemática que buscamos compreender. Nesse 
sentido, concordamos com o entendimento proposto por Telles (2006, p. 69) para as trajetórias 
urbanas, em suas palavras: “tempos biográficos organizam trajetórias que individualizam 
histórias de vida e estão escritos em práticas situadas em espaços e tempos sociais.” Para esta 
autora, tratam-se de mobilidades urbanas, trajetórias habitacionais, percursos ocupacionais. 

Devemos atentar que as declarações e descrições de um indivíduo sobre um 
determinado acontecimento são produzidas a partir de uma perspectiva. O observador pode 
interpretar tais declarações e descrições como indicações da perspectiva do indivíduo sobre o 
ponto em questão, ou seja, sua representação. 

Nesse caso, a importância da entrevista não diretiva se apresenta, pois quanto mais 
espontânea e por iniciativa própria o entrevistado mencionar uma informação, mais confiável 
ela é. Para Becker (2007), as vezes, a melhor evidência pode ter sido coletada de maneira 
impensada. Também para Becker(1993), declarações de informantes não podem ser levadas 
em conta por seu valor literal; nem tampouco podem ser descartadas como desprovidas de 
valor. Segundo este autor, podemos transformar estas informações em dado de pesquisa a 
maneira como as pessoas que estudamos reagem a nós como observadores.  

O rigor no estudo do método e da metodologia é fundamental nas pesquisas em 
ciências humanas. Nesse sentido, o debate entre Berman (2001) e Anderson (2002) sobre o 
sentido da modernidade tem muito a contribuir com nossa pesquisa, pois traz um 
aprofundamento no entendimento da dialética entre a totalidade, a particularidade e a 
singularidade. Nesse sentido, Anderson (2002) trouxe uma crítica ao livro de Berman (2007). 

Para Anderson (2002), o livro de Berman busca uma análise de mediação entre as 
grandes transformações promovidas pelo processo econômico capitalista mundial e as grandes 
transformações subjetivas da vida e da personalidade individuais. Em suas palavras: “Para 
Berman, a combinação desses dois sob o ritmo compulsivo do mercado mundial indica 
necessariamente uma dramática tensão interna nos indivíduos submetidos ao desenvolvimento 
nessas duas acepções” (ANDERSON, 2002, pp.104-105). 

Dito isto, Anderson (2002) destaca as diferenças entre a concepção de Marx e 
Berman, afirmando que a leitura do primeiro sobre modo de produção era muito diferente 
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desta apresentada. Nesse sentido, Anderson (2002) argumenta, em sua leitura, sobre os 
equívocos do conceito de experiência vivida de Berman (2007), afirmando que trata-se apenas 
de um processo subjetivo de autodesenvolvimento, que desconsidera as relações com os 
outros. Em sua crítica, Anderson (2002) evoca os grandes marcos de transformação da 
economia capitalista, especialmente a primeira e segunda guerra mundial, para pensar o 
século XX. 

Por sua vez, Berman (2001) responde as críticas de Anderson (2002) ao seu livro 
“tudo que é sólido se desmancha no ar” reiterando a importância do método dialético em suas 
análises. Em suas palavras: “O modernismo visa dar às mulheres e homens modernos o poder 
de transformar o mundo que os está transformando, de torná-los não só objetos, mas também 
sujeitos da modernização” (BERMAN, 2001, p.174). Para tanto, ele destaca a importância da 
metodologia etnográfica de pesquisa, lembrando o exemplo de um estudante que cresceu na 
órbita das usinas siderúrgicas próxima a Pittsburgh, descrevendo sua infância pobre e como é 
possível fazer uma pesquisa aprofundada sobre o processo de modernização levando em conta 
a experiência vivida pelo estudante. Ele afirma: 
 

As usinas estão fechando; mais da metade dos empregos da cidade 
desapareceram nos últimos anos e os outros correm o risco de desaparecer a 
qualquer instante; quem não está fugindo está se desintegrando; famílias 
estão se dissolvendo; complexas redes sociais estão se dilacerando. Quando 
ele visita os velhos bares locais que costumava frequentar, homens que antes 
zombavam dele por gostar de livros e por andar com judeus, crioulos, bichas 
e comunas de Nova York agora o invejam por ter uma corda salva-vidas 
ligando-o a um mundo externo. Larry cresceu odiando essa cidade, e esse 
ódio o ajudou a descobrir quem ele era. Agora, sente pena dela e tem de 
fazer um novo esforço para se descobrir novamente. (BERMAN, 2001, 
p.177).  

Nesse debate, Berman (2001) também relembra sua experiência vivida no bairros de 
Nova York onde nasceu, o Bronx, destacando a importância do conhecimento do bairro para 
os estudos que apresentou no seu próprio livro, que foi criticado por Anderson (2002). Nesse 
contexto, ele afirma a importância do estudo das experiencias vividas no âmbito da 
modernidade, argumentando que: “É um horizonte bem mais amplo e aberto do que o que 
Perry Anderson vê, e está repleto de paixão humana, inteligência, anseio, imaginação, 
complexidade, e profundidade espiritual. Está repleto também de opressão, sofrimento, 
brutalidade cotidiana” (BERMAN, 2001, p.187). É nesse momento que vem sua resposta, ao 
afirmar que: “A razão disso é que tenho procurado cada vez mais situar minha exploração do 
eu moderno dentro dos contextos sociais em que todos os eus modernos se formam.” (Ibidem, 
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pp.188-189).  
Por outro lado, ele também apresenta sua crítica a Anderson (2002), afirmando: 

 
Outro dos motivos por que decidi escrever tanto sobre as pessoas comuns e 
sobre a vida cotidiana nas ruas, no contexto desta controvérsia, é que a visão 
de Anderson está extremamente distante delas. Anderson só tem olhos para 
as revoluções histórica e mundialmente relevantes na política e para as obras 
– primas de qualidade mundialmente reconhecidas na cultura; limita sua 
análise aos pináculos da perfeição metafisica e não se digna notar nada que 
esteja abaixo isso. (BERMAN, 2001, p.189).  

 
Ademais, Berman (2001) argumenta que esse não é um problema apenas de Perry 

Anderson, no que diz respeito a separação entre a análise das grandes estruturas e o 
distanciamento das experiencias vividas e o fluxo da vida cotidiana. Entretando, diz Berman 
(2001, p. 190), esse: “[...] é um problema especialmente para intelectuais de esquerda, já que 
nós, mais do que qualquer outro movimento político, temos orgulho de dizer que pensamos 
nas pessoas [...]”. E ele arremata: “A menos que saibamos reconhecê-las, e reconhecer como 
vêem, sentem e vivenciam o mundo, nunca conseguiremos ajuda-las a reconhecer a si mesmas 
e transformar o mundo.” (BERMAN, 2001, pp.190-191). 

Nesse sentido, acredito que esse debate, especialmente os apontamentos de Berman 
(2001), tem muito a contribuir com a proposta de leitura do espaço e do território que estamos 
nos propondo a fazer. Faz fundamental um rigor metodológico na construção do contexto 
socioespacial no qual os sujeitos estão inseridos, apresentando os elementos econômicos e 
políticos associados a produção do território na perspectiva da dominação, para introduzir o 
debate das trajetórias espaciais dos sujeitos subalternos. Como argumenta Haesbaert (2014), 
existem diversas tramas e redes políticas no âmbito da produção do território pelos sujeitos 
subalternos que acabam sendo invisibilizadas pelas leituras estruturalistas que negam as 
especificidades. Em suas palavras: “Os vários exemplos de personagens urbanos e seus 
percursos apresentados por Telles (2010) revelam bem esses meandros espaciais da 
precariedade”. (HAESBAERT, 2014, p.188). 

Posto isso, através da metodologia qualitativa da entrevista aprofundada, traremos à 
tona a trajetória individual de luta pelo espaço urbano do informante principal de nossa 
pesquisa, articulando um saber experienciado através dos anos em que o indivíduo fez parte 
da produção da cidade espontânea e informal, bem como dos ativismos e movimentos sociais, 
chegando ao momento de acesso a cidade das políticas públicas no Abolição 3. Tivemos a 
oportunidade de conhecer nosso informante ainda no Mestrado, quando fazia a pesquisa na 
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secretaria de assistência social da prefeitura municipal, em que o representante do conselho de 
bairro do Santo Antônio nos indicou fazer entrevista com Seu Manoel e consultar seu acervo 
de notícias. Assim, abaixo trazemos à tona o ponto de vista dos vencidos com suas próprias 
palavras: 
 
 

 Trajetória informante principal92 
 
93Quando eu cheguei em Mossoró, pois sou de Barcelona , da região do Potengi, desde do 
final de 1971, eu morava ali nos pereiros, e sempre assistia missa na igreja do alto da 
conceição, então a partir dali eu fui tomando conhecimento que existia movimentação de 
jovens, fui me inteirando, pois realmente essa igreja do alto da conceição teve um trabalho 
social. Me lembro de Frei Urbano, Frei Carlos eu tive uma vivencia maior com ele. Frei 
Carlos era uma pessoa muito pacifica e era muito bom trabalhar com ele. Realmente a igreja 
deu um grande passo ali na zona sul, no alto da conceição. As duas primeiras entidades 
comunitárias foram fundadas ali naquele lado. Naquele tempo, o nome era sociedade dos 
moradores de Belo Horizonte foi a primeira, e a segunda foi no Alto do Xerem.  A zona sul 
tomou impulso mais rápido, por conta que existiam as orientações da igreja. Frei Carlos foi 
realmente muito importante, ele desenvolveu trabalho de organização desses grupos, tanto na 
zona sul da cidade como ali para banda de juciri, no caminho para o Ceará, tudo era de 
competência dele.  
Eu fiz um levantamento da fundação das entidades, e lá foi em 1971 sua fundação. Ali, quanto 
aos terrenos, a gente foi se chegando e foi se apossando, não sei se tinha dono aqueles 
terrenos, sei que o pessoal ocupou... 
94Agora em 1958, por exemplo, eu convivi, eu trabalhei até em frente de trabalho. O certo é 
que na seca de 1958 foi eu e mais dois irmãos para rodagem né, que ligava São Tome, passava 
São Paulo de Potengi e iria para Natal, até o trevo.  Bom, foi um período de Seca, mas foi um 
período melhor do que lá em casa, de comer, comer não estava para todos. Porque éramos nos 
três juntos, e a gente conseguia alimentação, tanto é que as vezes minha tia até ajudava, 

 
92 Entrevista aprofundada com Manuel de Souza, memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – 
totalizando 5h e 15min, entre os meses de novembro de 2014 até janeiro de 2015, quando fizemos uma atividade 
intensiva de campo em Mossoró. Destacamos a triagem realizada em todas as entrevistas, pensando na matriz 
metodológica. 
93 Realizada em 01/12/2014 
94 Realizada em 20/01/2015 
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sempre tem uns que tem mais necessidade que os outros e como a gente estava nessa situação 
até minha tia até ajudava. Então lá em casa carne essas coisas, tinha de todo jeito. Meu irmão 
fez um caixote grande assim com quatro pernas, era cheio de farinha. Rapadura antigamente 
se comprava em garajal, aqueles garajal que se faz com palha da cana, lá em casa tinha num 
canto três quatro garajal desse cheio de rapadura, feijão tinha de todo tipo, tinha um feijão 
grande, um feijão gordo que eu gostava desse feijão, tinha feijão de corda, feijão preto, e 
outros. Agora carne tinha uma variedade muito grande. Eu lembro que meu irmão botou uma 
corda grande assim, a gente não tinha geladeira né, por que a carne é salgada né, uma carne de 
jabá, colocava na corda, carne de gado, carne de porco, carne de bode, comprava menos 
porque não poderia durar muito tempo, a gente comia logo e depois é que iria comer as outras 
coisas. Então 1958 foi um ano de seca para a gente lá, mas como aconteceu com muitas 
pessoas, pudemos ser beneficiados com esse programa.  
Aí veio a seca de 1970, eu trabalhava na prefeitura e o prefeito ficou à frente na frente de 
trabalho, juntou aquele município vizinho, formando aquela frente de trabalho para melhorar 
as estradas, as cercas e as estradas vicinais. 
Em 1974, outro ano de seca, eu já trabalhava aqui na regional. Ali tinha aqueles órgãos do 
governo do estado, o centro administrativo, ali tem muita movimentação, eu ajudei os 
meninos a entregar os chegues... Você de acordo com seu grupo recebia seu cheque naquele 
canto. Eu ajudava as pessoas a procurar seus cheques. José Agripino conseguiu verba, aquela 
coisa, mas era meio descontrolado. Era milho, feijão e farinha. Pronto, esses três para 
alimentação. Era meio desordenado, porque assim, por exemplo, tinha hora que não tinha 
farinha, só tinha milho e feijão... Outras horas não tinha feijão, só milho e farinha... Era 
descontrolado, depois o governo criou outro sistema de dar o dinheiro, pronto você pega o 
dinheiro... Por exemplo, você pega um saco de milho, mas você não vai comer só milho, 
então tem que trocar por farinha, feijão, açúcar, café. Então quando você tirava um saco de 
farinha e iria trocar com os comerciantes, como é que eles iriam pagar a você? Pagava pelo 
mínimo né? Então depois o governo criou o mecanismo de dinheiro... Com o dinheiro você 
compra o que você quiser... Então esse período de seca sempre acontece. 
95no final de 71, la no começo de 72 meu irmão foi novamente e me trouxe pra ca ne. ‘ome 
vamo pra Mossoró’, rapaz eu vou, mas não sei o tempo que eu vou passar lá. Nessas alturas, 
quarenta e tantos ano. Ai eu sempre digo aos amigo assim conversando, eu vim que eu to 
passando aqui uma chuva. 

 
95 Realizada em 26/06/2015 
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Ai me entrosei ne com o pessoal que eu morava ali nos pereiro, e ali nos Pereiro agente 
assistia sempre missa. Eu tenho uma irmã que morava aqui e eu assistia missa com ela ou na 
capela Santa Luzia ou no Alto da conceição. Ai eu tive a oportunidade de conhecer algumas 
pessoas. Você sabe que as igreja em si eles tem um trabalho social né, Organiza aquelas 
pessoas, porque la em Barcelona eu fazia parte dum grupo de jovens e eu conheci muitas 
pessoas daquelas cidades das redondezas e existe aquele retiro  ne, ai se junta aquelas pessoas 
na fazenda, aquela coisa ai eu gostava demais ta me entendendo. Ai fui me entrosando com o 
pessoal ai quando vim pra Mossoró já tinha mais ou menos uma ideia do grupo de jovens 
essas coisa. Ai a igreja o que é que faz né, ela organiza esse grupo. Grupo de jovem, grupo de 
mãe. Depois ele, dependendo de cada área, porque você sabe ne que tem uns mais ativo do 
que outros ne, em relação a padre né. Aí um padre daquele era muito ativo, aqui eu conheci 
alguns padre e num período de seca um tal de Frei Carlos, mas teve outros né, e ele 
desenvolvia esse trabalho. 
Em 78 eu casei com com minha esposa e quando veio esses programa de casas, essas coisas 
ai, ela disse vamo se inscrever nesse programa pra ver se ao menos agente consegue uma 
casinha. Ai eu ta bom ne, inscrevemo. Ai nessa época eu tava trabalhando no estado ne, que 
eu trabalho no setor agricultura. Eles diziam que quem tinha o emprego fixo, que é assim 
mesmo ne, diz que quem tem o emprego fixo tem mais facilidade ne. Só que o conjunto aqui 
era pra ter sido entregue em 79. Foi aqui passou 2 a 3 ano atrasado o conjunto aqui. Ai foi 
entregue em 80, 1980 foi entregue a 3ª. Etapa ne . Aqui é um projeto, eles denominaram 
‘Abolição’.  Deve ser por causa dessa data que eles comemoram aí ne, deve ser da abolição.  
 Ai criaram o programa dizendo que iria ser cinco mil casas. Quer dizer 5 mil casa naquele 
período pra começar era um impacto muito grande para o desenvolvimento né, mas não foi... 
Ai construiu a primeira etapa que foi o abolição I. O Abolição deve ser assim, eu vou falar 
sem reclamação qualquer porque eu não tenho, mas foi umas 300, 360 casa. Aí vieram pra o 
Abolição II. O Abolição II foi construído na gestão da época Cortez né, Cortez Pereira, ai 
quando veio o abolição II foi no início de Cortez e no do menino, da gestão Tarcísio Maia. 
Esse aí já foi 440 casas. Aí quando vieram pra 3ª. Etapa, que ai foi o Abolição III...  O 
abolição III era o que, pelo projeto que eu vi la, 1 ano depois, aqui era 1200 casa, mas só 
foram construída 1046. Eu conheço ali, ali tem triangulo ne, esse triângulo seria cento e tantas 
casa, mas ai deixaram o triangulo de lado e so entregaram 1046 casa. 1046 casa já era coisa 
grande ne, já era maior que os dois.  
Bem, quando, nós fomo aguardando , fomo chamado em reunião, é tanta reunião pra gente 
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conseguir um negócio desse, eu consegui essa casa aqui, eu cheguei no dia 14 de setembro de 
80 e ai eu cheguei e foi chegando a nova família ne, porque você não conhece ninguém 
quando chega ne. Por coincidência 1 pessoa conhecida que eu pensei apoiar ele, mas não veio 
nem pra essa rua. Agente foi formado a 9 família. E o conjunto em si é a grande família, 
depois a gente vai se entrosando coisa e tal e vai conhecendo mais pessoa. Tem umas pessoas 
que veio, mas saiu logo ai vende a chave da casa e a casa fica pra outro. Então hoje se você 
analisar aqui, pelo menos nessa rua aqui, aqui só tem somente 4 casa,  8 dono dos primeiro. Já 
mudou muito, tem casa aqui que já mudou 5 moradores. Aí são novas famílias que vai 
formando não é isso?  
Pois bem, Abolição 3, quando eu cheguei aqui eu já vinha com uma experiência dos 
movimentos de bairro... 
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PARTE 3 – TERRITÓRIO E TRAJETÓRIAS DE SUBALTERNIDADE EM 
MOSSORÓ (RN). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“[...] resgatar na história colonial a voz nativa silenciada [...]” (Said, 2011, p.387). 
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5 - FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DOS SERTÕES DO NORDESTE E SUJEITO 
SUBALTERNO. 
 
 

Neste capítulo discutimos a relação entre a Formação Econômica e Social  brasileira, a 
Formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste e os territórios da pobreza urbana, 
apresentando elementos do processo de urbanização da cidade de Mossoró (RN). Observamos 
que no momento contemporâneo herdamos as desigualdades sociais relativas à divisão de 
classes desde o processo de colonização. A formação econômico-social brasileira teve sua 
centralidade na região Nordeste até meados do século XIX, consubstanciando a ocupação dos 
sertões semiáridos em uma história de longa duração. Na esteira desse processo, trazemos à 
tona a ocupação do Rio Grande do Norte, evidenciando o processo de urbanização de 
Mossoró como um subespaço dinâmico no último quarto do século XX.  

Tomamos como inspiração a proposta de Sposito (2009), que ao refletir sobre a 
relação entre os conceitos de Formação Econômico-Social e a Formação sócio-espacial na 
teoria de Milton Santos, argumenta que existe a necessidade de distinguir as diferentes 
formações sócio-espaciais no interior do Brasil, destacando seus arranjos espaciais 
específicos, no interior da particularidade da nossa Formação econômico-social. Assim, 
procuramos articular esse entendimento para pensar a Formação sócio-espacial dos Sertões do 
Nordeste em conjunto com a proposta de Haesbaert (2007; 2014) sobre o conceito de 
território, compreendido em suas diversas escalas, nunca restringindo o entendimento do 
mesmo apenas pela escala nacional, mesmo sabendo a importância da mesma como mediação 
para o entendimento das relações de poder ao nível mundial. 

Em termos de justificativa, considerando os inúmeros trabalhos relativos ao 
entendimento da estruturação do espaço urbano da cidade de Mossoró96, abre-se uma lacuna 
sobre o entendimento das margens do processo de urbanização, no qual se situam os sujeitos 
subalternos. Sendo assim, se faz necessário um trabalho de elucidação das trajetórias da classe 
trabalhadora no interior do processo de urbanização, buscando uma compreensão dos 
meandros das relações socioespaciais específicas de inserção na cidade de Mossoró (RN). 
Nesse caso, a questão da moradia se apresenta como elemento importante para o 
entendimento da reprodução social dos pobres. Para tanto, metodologicamente, realizamos 
uma revisão bibliográfica pautada nos resultados da pesquisa, buscando rastrear as raízes das 
desigualdades socioespaciais na cidade. 

 
96 Felipe (1982); Rocha (2005); Pinheiro (2006); Elias e Pequeno (2010). 
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No primeiro momento, apresentamos o entendimento teórico do conceito de formação 
econômico e social - FES no que diz respeito às especificidades espaço-temporais relativas ao 
desenvolvimento desigual do modo de produção capitalista. No caso do sertão brasileiro, o 
processo de colonização vai marcar profundamente as relações sócio-espaciais, em que os 
grandes latifúndios presentes até hoje no campo brasileiro, e no semiárido em particular, são 
fruto da doação de terras feitas pela coroa portuguesa no que conhecemos como sesmarias. 
Nesse sentido, o processo de urbanização no decorrer do século XX vai ser marcado pelas 
desigualdades sociais, em que os migrantes que saem do campo em busca da cidade são 
totalmente expropriados de qualquer meio de produção que não seja sua própria força de 
trabalho. 
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5.1 - FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DOS SERTÕES, COLONIZAÇÃO E 
COLONIALIDADE DO PODER 
 

De acordo com Santos (2009), sempre existe a necessidade de superar a transposição 
de conceitos descontextualizados com a realidade brasileira97. Para Martins (2000), no caso 
brasileiro, temos uma modernidade anômala, em que o progresso e o crescimento econômico 
chegam pelo seu contrário, o estrangeiro: “chega-nos com uma modernidade epidérmica e 
desconfortável sob a forma do fardo nas costas do escravo negro, ele mesmo negação do 
capital e do capitalismo embora agente humano e desumanizado” (Ibidem, p. 27). No plano 
contemporâneo, na linha do estudo dialético do processo de formação do Brasil, Martins 
(2000) apresenta uma crítica da visão positivista nas interpretações que relegam ao passado e 
ao residual aquilo que supostamente não faria parte do tempo da modernidade, “como o 
tradicionalismo dos pobres migrados do campo para a cidade, a cultura popular e a própria 
pobreza” (MARTINS, 2000, p. 18).   

Para Milton Santos (2002), esse processo foi tratado através da discussão de 
formação econômico-social de Marx no que diz respeito ao desenvolvimento desigual no 
interior do modo de produção capitalista, tendo em vista que: “essa categoria concerne à 
evolução diferencial das sociedades” (Ibidem, p.246). Para Damiani (2008), o conceito de 
formação econômico-social ao elucidar o desenvolvimento desigual e as diferenças 
geográficas, não pode ser compreendido como se fosse uma articulação entre diferentes 
modos de produção, mas como uma totalidade dominada pela sociedade capitalista, entendida 
como um “processo complexo que inclui essas diferenciações e desigualdades, como 
momentos da formação econômico-social capitalista se realizando” (p. 36).  

De acordo com a autora, o entendimento do conceito de desenvolvimento desigual no 
âmbito da formação econômico-social capitalista passa pela compreensão das permanências 
na estrutura capitalista de formações anteriores, da coexistência de tempos históricos no 
espaço, em suas palavras: “a teoria do desenvolvimento desigual consubstancia o 
conhecimento das diferenciações geográficas” (DAMIANI, 2008, p.38). Nesta retomada da 
teoria do desenvolvimento desigual, fica claro uma certa concepção da relação entre espaço e 
tempo. A este respeito, Lefebvre (1969b) esclarece: 

 
97 De acordo com Santos (2009, p. 14) se faz fundamental superar as ideias preconcebidas com a “transferência 
de conceitos elaborados para a Europa ou América do Norte e aplicados nos países subdesenvolvidos.” Santos 
(2009) lembra que nos anos 1970, os estudos de Anibal Quijano apontavam para o entendimento do processo de 
formação das classes na periferia do capitalismo, alertando sobre a questão de uma economia dependente, com 
um profundo estudo da experiência humana na América Latina, levando em conta o histórico do processo de 
colonização, e não de um raciocínio a priori. 
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É assim que a formação econômico-social adquire um sentido profundo. Há 
relações dos homens com a natureza – e relações dos homens uns com os 
outros. Da interacção do econômico e do social nasce uma formação em 
sentido pleno: não uma estrutura fixa mas uma realidade que se desenvolve 
como um organismo vivo (embora especificamente humano, histórico e 
social). Esta formação arrasta atrás do seu presente actual (a indústria 
moderna) um imenso passado e, por fim, a história inteira. Da mesma forma, 
um organismo complexo e diferenciado tem em si partes, tecidos ou células 
que datam do começo do seu desenvolvimento e outros tecidos ou células 
que só para o fim aparecem. A formação econômico-social mostra assim 
uma sedimentação, uma série de camadas sucessivas, datando de todas as 
épocas: arcaísmo, feudalidade e semifeudalidade, estruturas pré-capitalistas 
(artesanato, pequena produção), indústria média e pesada... As estruturas 
sociais bem determinadas, e portanto descontínuas, que a análise distingue (a 
grande burguesia, a grande nobreza, o proletariado) estão por assim dizer 
recobertas por todas as espécies de transições e de intermediários. 
(Lembramo-nos deste princípio da metodologia dialéctica: há continuidade e 
descontinuidade em todo o devir, mas sempre relativas e nunca absolutas...). 
LEFEBVRE, 1969b, pp.199-200).  

 
No interior dessa discussão, Lefebvre (1969b, p. 200) alerta que o desenvolvimento 

histórico e social não avança uniformemente, tendo em vista que: “O devir concreto tem um 
carácter ainda mais complexo e mais contraditório do que o que Marx previra. E o método 
dialéctico é absolutamente necessário para o analisar”. No interior das contradições 
capitalistas, em suas diversas temporalidades sincrônicas, o autor destaca: “As formas 
sucessivas de propriedade e de posse do solo, o artesanato, a pequena produção e o pequeno 
comércio, vêem-se a pouco e pouco subordinados ao grande capital” (LEFEBVRE, 1969b, 
p.201). Nesse sentido, ele afirma: “ [...] o capitalismo penetra insidiosamente, corrói mais do 
que destrói, sujeita a si o existente” (Ibidem, p.201).    

Nesse debate, elaborando essa discussão sobre o desenvolvimento desigual, Santos 
(2002, p. 236) afirma: “dominado por um modo de produção, o mundo cria objetos segundo 
uma certa ordem histórica, uma história que envolve a totalidade dos países. É através de cada 
formação social que se cria e recria [...] uma ordem espacial.” Para ele, podemos falar de uma 
formação econômico-social capitalista como uma totalidade que articula as especificidades 
através do desenvolvimento desigual: “Essa realidade tem de ser considerada como uma 
totalidade, na qual há interdependência entre todas as partes” (SANTOS, 2002, p.237). Para 
este geógrafo, cada acontecer particular se articula com o todo, citando o exemplo da 
dependência econômica e política nos países de periferia. 

No campo da Geografia, a perspectiva da formação sócio-espacial aponta para os 
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estudos das particularidades e especificidades no interior das Formações econômico-sociais, 
dado o “desenvolvimento desigual das forças produtivas e das transformações nas relações 
sociais” (SANTOS, 2002, p.240). Para ele: “a estrutura econômica e social própria a cada país 
se torna um dado ainda mais específico” (SANTOS, 2002, p.236). O autor ressalta sua 
preocupação com a dimensão espacial no tocante as discussões sobre o desenvolvimento 
desigual e afirma: “quando a Geografia busca novos caminhos, imaginamos estar 
contribuindo a essa busca com a sugestão de um quadro teórico que seja universalmente 
aplicável sem deformar as realidades individuais de cada país” (Ibidem, p.247). 

O processo de formação econômico-social brasileiro é marcado pela colonização, no 
sentido de que o espaço colonizado é incorporado ao patrimônio da sociedade colonizadora, 
se tornando explicito o componente de violência que acompanha a ocupação das novas terras. 
Para Moraes (2008, p.65): a “colonização envolve conquista e esta se objetiva na submissão 
das populações encontradas [...]. A colonização é, antes de tudo, uma afirmação militar, uma 
imposição bélica”. Nesse sentido, argumenta o autor, nos países de formação colonial a 
história é incômoda, pois relembra o processo de dominação, sendo justificada pela visão 
evolucionista de “civilizar os bárbaros”. De todo modo, pensando a Formação econômico-
social brasileira, Andrade (1995) afirma: 

 
Daí admitirmos, com Caio Prado Júnior, não se poder aceitar que o 
Brasil tenha tido, no período colonial, um modo de produção feudal 
do tipo europeu, mas uma formação econômico-social capitalista que 
procurava maximizar a acumulação primitiva, destruindo a natureza, 
escravizando e dizimando as tribos indígenas e desenvolvendo o 
tráfico de africanos.” (ANDRADE, 1995, p.32) 

 
No processo de formação econômico-social brasileira, “a vigência de relações 

escravistas marca a estrutura social como um todo, com suas determinações indo além do 
relacionamento entre senhor e escravo”(MORAES, 2008, p.80). Na sua elaboração, o autor 
afirma que todas as relações sociais no Brasil são marcadas pela escravidão, tendo em vista 
que a população livre se identifica entre si em oposição a escravidão, e afirma: “o compadrio 
emerge como o principal destes laços excludentes, agregando proprietários e trabalhadores 
livres” (Ibidem, p.80). Para Moraes (2008), através do compadrio se estruturaram redes de 
clientelas, erguendo a figura do coronel, que se alimentou do favor e das obrigações de 
obediência pessoal, “compondo o essencial do tecido político de muitos Estados periféricos 
(notadamente na América Latina [...])”(p.80).  
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Destarte, pensando a relação entre os conceitos de Formação Econômico-Social e a 
Formação sócio-espacial, Sposito (2009) argumenta que existe a necessidade de distinguir as 
diferentes formações sócio-espaciais no Brasil, seus arranjos espaciais específicos, no interior 
da particularidade da nossa Formação econômico-social. Em suas palavras: 
 

Quando o professor Milton Santos escreveu, no final dos anos 1970, o artigo 
sobre a formação socioespacial, ele não tratou muito das escalas, mas cada 
vez que eu olho aquele artigo eu penso assim: bom o Brasil é uma formação 
socioeconômica no capitalismo? É, é uma formação que tem especificidades, 
cujos processos de constituição se deram com a chegada dos portugueses ao 
Brasil. Mas dentro dessa grande formação socioeconômica, há formações 
socioespaciais muito diversas entre si; uma coisa são as áreas do Sul do 
Brasil, cujos processos de ocupação, organização e estruturação deram-se 
com base na pequena propriedade, no trabalho familiar. Outra coisa é a 
Amazônia, onde esse processo de ocupação deu-se a partir de intrínseca 
relação com a natureza, com modos de ocupação, com estruturas fundiárias 
completamente diferentes. E pegando essas duas pontas há mil coisas no 
meio que se tem que considerar. (SPOSITO, 2009, pp.44-45).  
 

Nesse sentido, o referido artigo de Santos (1977) destaca as diferentes formas 
espaciais e técnicas que correspondem a diferentes arranjos espaciais no interior da Formação 
Econômico-Social. Em suas palavras: “A defasagem com a qual os modos de produção 
impõem seus diferentes vetores sobre os diversos segmentos do espaço é responsável pelas 
diferentes idades e múltiplos elementos ou variáveis do espaço em questão” (SANTOS, 1977, 
p.90). Ele ainda afirma:  

 
A realização prática de um dos momentos da produção supõe um local 
próprio, diferente para cada processo ou fração do processo; o local torna-se 
assim, a cada momento histórico, dotado de uma significação particular. A 
localização num dado sítio e num dado momento das frações da totalidade 
social depende tanto das necessidades concretas de realização da formação 
social quanto das características próprias do sítio.  (SANTOS, 1977, p.89).  

De todo modo, no plano das transformações materiais, Sousa Neto (2012) faz um 
resgate da história do território operacionalizando geograficamente a teoria dos sistemas 
técnicos de Milton Santos. Até o ano de 1750, podemos falar de um meio natural no Brasil. 
Após esse período, observa-se paulatinamente a instalação do meio técnico. Nas palavras do 
autor: “O meio técnico no Brasil, por sua vez, se estenderia desde meados dos Setecentos até 
meados dos Novecentos, entre 1750 e 1970” (Ibidem, p.30). De todo modo, deve-se 
diferenciar a predominância do meio técnico no Brasil em três períodos: 1) o Brasil 
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arquipélago de mecanização incompleta (1750-1900); 2) o meio técnico da circulação 
mecanizada e dos inícios da industrialização (1900-1945/50); 3) a integração nacional 
(1945/50-1970). 

Na argumentação do autor, o primeiro período de instalação do meio técnico no 
Brasil é tributário da herança colonial, caracterizado como pré-mecanizado, ao passo que o 
segundo período é visto como uma transição para a verdadeira integração nacional. No 
período do meio natural, Andrade (1995) argumenta que ao primeiro momento a coroa 
portuguesa não se interessou pela ocupação das terras, mas a partir da contestação do direito 
às terras brasileiras por franceses, ingleses e holandeses, “os portugueses [...] fizeram o 
levantamento da costa, explorando-a à procura de produtos florestais e marinhos”(p.30), se 
notabilizando pela exploração de pau brasil.   

Apenas na quarta década do século XVI, argumenta Andrade (1995), os 
colonizadores vão efetivamente ocupar as terras colonizadas, quando passaram a dividir “o 
território brasileiro em capitanias hereditárias e estimularam os donatários a iniciar o 
povoamento em cada um de seus lotes”(p.30). O autor ainda afirma:  “o sistema de capitanias 
[...] não teria, no Brasil, o sucesso esperado, em virtude da grande extensão territorial, da 
resistência indígena e das dificuldades de adaptação dos colonizadores ao mundo 
tropical”(Ibidem, p.30). O autor salienta que apenas as capitanias de Pernambuco e São 
Vicente prosperaram, com a expansão de culturas tropicais e com a implantação de vilas e 
povoados.  

A capitania da Bahia, posteriormente, no ano de 1549, foi adquirida pela Coroa para 
a implantação de um governo geral, através da centralização administrativa e a criação da 
cidade de Salvador para ser a capital do Brasil. O processo de ocupação das terras brasileiras 
dinamizou-se após a criação do governo geral, com a introdução da economia da cana-de-
açúcar nas terras próximas ao litoral.  

Para Andrade (1995, p.32), “o processo de ocupação liderado pela produção 
açucareira foi um empreendimento inteiramente capitalista”. Aprofundando a discussão, 
Porto-Gonçalves (2008) afirma que o processo de colonização já experimenta os primeiros 
passos da razão moderno-colonizadora com a implantação das manufaturas para a 
consolidação da plantation açucareira, “haja vista o açúcar não ser exportado para a Europa in 
natura, mas, sim, manufaturado”(p.39).Nesse contexto, se inicia o processo de escravidão 
moderna no Brasil, ao primeiro momento com a tentativa de escravizar os indígenas, que 
resistiram através de inúmeras guerras e massacres, já em um segundo momento com a 
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escravidão dos negros africanos.  
No processo de ocupação do litoral no período colonial, temos o exemplo da busca 

pela autonomia e luta contra o escravismo na construção do território através dos mocambos e 
quilombos. A história do Brasil desde a colonização traz essa marca, tendo como exemplo de 
resistência a formação dos mocambos e quilombos na zona da mata nas proximidades do 
litoral. De acordo com Gomes (2015), para a legislação colonial havia várias definições para 
os quilombos, no geral, compreendendo como quilombo toda a habitação de negros fugidos 
que passem de cinco.  

 Por um lado, os quilombos que formaram comunidades autônomas de roceiros, 
possibilitaram, ao longo do tempo, a formação de vilas camponesas, por outro, os 
caracterizados como protesto reivindicatório representavam uma forma de ocupação de terra 
daqueles que permaneciam como cativos. Os quilombos autônomos procuravam se preservar 
do comércio e da dominação, se libertando para que não fossem vendidos ou transferidos, 
para que não aumentassem o ritmo de trabalho nem recebessem castigos rigorosos, bem como 
para continuarem produzindo suas roças próprias. 

Nesse processo, podemos rememorar as lutas dos quilombos na capitania de 
Pernambuco, tendo em vista que o quilombo mais famoso do Brasil foi Palmares98, que surgiu 
no coração do Nordeste açucareiro colonial. Pensando a zona de difusão da então capitania de 
Pernambuco a partir de Olinda, de acordo com Andrade (1995), vamos ter Porto Calvo, 
atualmente no território do Estado de Alagoas, como uma vila de grande estatura associada à 
expansão da cultura da cana-de-açúcar com forte presença de trabalho escravo. 

No tocante a formação dos quilombos, Gomes (2015, p.78) afirma: “os primeiros 
núcleos se instalaram nas últimas décadas do século XVI e teriam sido cativos fugidos que 
promoveram uma insurreição num engenho próximo à vila de Porto Calvo.” O quilombo dos 
palmares se caracterizou pela sua autonomia, com a produção de feijão, batata, mandioca, 
milho, banana e outros legumes, bem como frutos, ervas, raízes e plantas silvestres. De acordo 
com este autor, “a economia de palmares era vigorosa, possibilitando excedente e facilitando 
trocas mercantis.”(Ibidem, p.79) 

Dado o vigor produtivo do quilombo dos palmares, possibilitando a liberdade do 
julgo da escravidão, muitos negros passaram a fugir das fazendas de cana-de-açúcar para 
ocupar as terras em conjunto com os quilombolas, o que gerou muita tensão entre os 
colonizadores e o início dos ataques aos quilombos. De acordo com Gomes (2015), as 

 
98 Espindola (1871, p.35) apresenta uma visão preconceituosa afirmando: “Na encosta oriental das serranias 
existiu outrora por espaço de 64 anos o famigerado quilombo dos palmares, cujo número excedia 20.000”.  
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décadas de 1660 até 1695 foram de grandes batalhas com as tropas, em suas palavras: 
 

Os palmaristas resistiram às inúmeras expedições punitivas oficiais enviadas 
de portugueses e holandeses. Liderados por Ganga-zumba e depois por 
Zumbi, eles tinham uma complexa organização econômica, militar e política. 
As autoridades coloniais portuguesas, diante da impossibilidade de destruí-
los, chegaram a propor tratados de paz, visando reconhecer a autonomia dos 
palmaristas em troca da lealdade à coroa. [...] palmares foi considerado 
destruído em 1695, depois de investidas maciças de forças repressoras 
especialmente contratadas, com bandeirantes – Domingos Jorge Velho – e a 
utilização de canhões para derrubar as paliçadas que os quilombolas tinham 
construído (GOMES, 2015, p.92). 
 

Assim, no que diz respeito às lutas contra a escravidão e as resistências  indígenas, 
ambas contra o projeto eurocêntrico na história territorial do Brasil, observamos como de 
fundamental importância um resgate desses processos para o entendimento da territorialidade 
contemporânea daqueles que lutavam contra a dominação colonial.  

Entretanto, é fundamental compreender as relações, conflitos e contradições entre 
agentes produtores do território entre a dominação e apropriação, que se sucederam nos 
século XVII, XVIII e XIX. De acordo com Andrade (2011), a economia da cana-de-açúcar 
através do latifúndio, com os sesmeiros ligados ao donatário da capitania, foi o grande motor 
na capitania de Pernambuco, ativando um forte desmatamento na Zona da Mata e 
implantando engenhos que fabricavam açúcar bruto, rapadura e aguardente.  

Para este autor, a sociedade que adveio desse processo foi radicalmente dividida em 
classes, ficando de um lado a nobreza da terra, os comerciantes e os altos funcionários reais 
seguidos por uma classe média, formada por sitiantes, pequenos proprietários e prestadores de 
serviços, e por fim, pelos pobres, denominadas de “sem eira nem beira”(ANDRADE, 2011) 
ou de “ninguendade” (RIBEIRO, 2011) e uma grande massa de escravos. Em sua 
argumentação, Andrade (2011) destaca que o grupo dominante formado desde o processo de 
colonização teve a capacidade de se adaptar a cada momento histórico. 

Ainda no tocante a formação econômico-social nacional no processo de colonização, 
Ribeiro (2013) destaca que os aspectos socioculturais passaram por uma complexa associação 
sincrética no entrecruzamento entre brancos, índios e negros, produzindo uma diferenciação 
inigualável ao nível mundial. Contudo, de acordo com o autor, esse processo foi pautado pela 
violência para dar eficácia ao empreendimento colonial, tendo em vista a escravização dos 
negros africanos, que se tornaram mercadoria, bem como a escravização dos indígenas que 
não foram mortos nas guerras de colonização e não fugiram. 
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No tocante à organização da família e a miscigenação, Ribeiro (2013, p.369) destaca 
que “a família se estrutura patricêntrica e poligínica, dominada pelo chefe como um grupo 
doméstico”. Sendo o chefe familiar o colonizador, podendo ter diversas esposas que se 
submetiam a ele, vamos observar toda uma sociedade nova de mestiços que não eram 
reconhecidos como filhos pelos colonizadores e passaram a servir como mãe de obra, hoje 
denominados a partir da leitura de Darcy Ribeiro de ninguendade 99.  Na sociedade colonial 
canavieira, no caso das mulheres negras que chegavam a essas terras, “tratava-se de negrinhas 
roubadas que alcançavam altos preços [...] eram luxos que se davam os senhores e capatazes” 
(Ibidem, p.163).  

De acordo com o autor, essas mulheres negras viveram melhores destinos nas casas-
grandes, provocando ciúmes as senhoras. Os filhos da relação entre os brancos e as negras, 
também já não eram africanos, nem aceitos por seus pais. Essas mulheres depois de servir aos 
senhores, em idades avançadas, caiam na vida do trabalho braçal dos engenhos em igualdade 
com os homens. O autor ainda afirma: “Só essa negra, largada e envelhecida, o negro tinha 
acesso para produzir crioulos”(RIBEIRO, 2013, p.163). Esse processo é destacado por Sousa 
Neto (2012) como responsável por consolidar as bases da formação territorial brasileira, 
através da ocupação das áreas litorâneas com as terras doadas pelo rei, consolidando o 
binômio latifúndio-trabalho compulsório. 

No plano prático, de acordo com Prado Júnior (2004) e Andrade (1995; 2011), no 
início do processo de colonização das terras brasileiras enquanto o açúcar determinou a 
ocupação da faixa litorânea do Nordeste, o gado determinou a ocupação do sertão. Nesse 
contexto, podemos falar da Formação sócio-espacial dos sertões, levando em conta que a 
ocupação dos sertões partiu dos núcleos colônias de Pernambuco e Bahia (PRADO JÚNIOR, 
2004; ANDRADE, 1995; SOUSA NETO, 2012). Conforme Sousa Neto (2012, p.37): “com a 
implementação de vastos canaviais e a produção de açúcar para o mercado europeu, é que se 
pode falar de pontos ao litoral que serviam como focos de disseminação do povoamento”.  

Então partindo do litoral, vão se desenvolver os caminhos para o interior, partindo de 
Pernambuco no caminho dos “sertões de fora”; partindo da Bahia no caminho dos “sertões de 
dentro”. Para Sousa Neto (2012), os colonizadores vão se utilizar dos caminhos antigos que 

 
99 A professora Adelia Miglievich Ribeiro (2011, p. 40) desenvolve: “Se nascemos ninguém, recusando a mãe 
índia ou a mãe preta e rejeitados pelo pai português (o europeu), é dialeticamente de nossa ninguendade, do não-
ser, que os brasileiros se ergueram [...]. De uma massa de trabalhadores explorada, humilhada e ofendida por 
uma minoria dominante (RIBEIRO, 1995, p. 446), nasceu, pois, uma nova identidade étnico-social, a de 
brasileiros, um povo, até hoje, na dura busca de sua identidade.” 
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são as trilhas feitas pelos próprios indígenas como caminhos do gado: “sobre as trilhas abertas 
pelos índios e os caminhos feitos pelo Gado, ao longo dos percursos líquidos e a partir de 
fundos territoriais com riquíssimos bens ambientais, se estabeleceram nexos de comunicação 
com o litoral”(Ibidem, p.37). 

No processo de ocupação dos sertões semiárido, os conflitos sociais têm início com 
as tribos indígenas, pois como destaca Andrade (2011), a história do Brasil, que transcorre por 
grande tempo no Nordeste, apresenta que os vários grupos indígenas que dominavam as 
caatingas sertanejas, não viam com bons olhos a penetração do homem branco que chegava 
com gado, escravos e agregados e se instalava nas áreas mais férteis, nas ribeiras. O 
colonizador chegava, “construía casas, levantava currais de pau-a-pique e soltava o gado no 
pasto, afugentando os índios para as serras ou para as caatingas dos interflúvios, onde havia 
falta d´agua durante quase todo o ano.” (ANDRADE, 2011, p.186). 

Os indígenas, por sua vez, retirando seu sustento da relação natural com a terra, da 
caça e da pesca, abatiam os bois e cavalos dos colonos, como faziam com qualquer outra caça. 
A partir daí, surgiam os conflitos e as guerras, “que provocou o devassamento do interior e 
que concluiu com o aniquilamento de poderosas tribos e com o aldeamento dos 
remanescentes” (ANDRADE, 2011, p.186). O pesquisador Alfredo Bosi (2009, p.22) endossa 
o relato sobre os conflitos entre colonizadores e indígenas afirmando: “estima em 15 milhões 
o número de índios mortos entre 1492 e 1542”. 

Nesse sentido, se faz fundamental um resgate da memória indígena, pois o processo 
de ocupação e interiorização da então capitania de Pernambuco não se deu sem conflitos, 
através de violentos combates. Como salienta Andrade (1995, p.39): “também a luta contra os 
indígenas foi um fator de estímulo para a expansão que se iniciou tendo base a vila de 
Olinda”. Sobre as primeiras tentativas de interiorização da capitania de Pernambuco pelo Rio 
São Francisco, que ficou conhecido como “Rio dos Currais” pelos caminhos do gado, 
Andrade (2011, p.75) afirma “As entradas são-franciscanas resultaram em completo fracasso 
[...] com a morte dos entradistas em mãos dos índios.”Pode-se afirmar a existência de 
verdadeiras guerras entre os colonizadores e povos originários, ao primeiro momento, os 
indígenas propiciando grandes perdas nas tropas colonizadoras, mas num segundo momento, 
um verdadeiro genocídio realizado pelos colonizadores. 

Como destaca Andrade (2011), a ocupação dos sertões pelos caminhos do Gado vai 
se intensificar através das sesmarias, que foram a doação de terras para grão-senhores 
colonizadores que tinham uma ligação intima com a nobreza das capitanias hereditárias. 



175 
 

 
 

Contudo, “não foram estes grão-senhores, porém, como querem fazer acreditar alguns 
historiadores, os homens fortes da conquista dos nossos sertões”(Ibidem, p.184). O processo 
de ocupação e construção dos currais passou por inúmeros conflitos com as tribos indígenas 
em um ambiente hostil dos sertões, que foi desbravado por vaqueiros, escravos e posseiros 
que não tinham as “qualidades” necessárias para obtenção de terras junto as capitanias 
hereditárias.  

Nessa sociedade sertaneja, as relações de trabalho se desenvolveram, em muitos 
casos, através da parceria e da escravidão, com uma grande massa de trabalhadores agregados 
sem acesso à terra. Darcy Ribeiro argumenta que: “foi insignificante a proporção de mulheres 
brancas vindas de Portugal  para o Brasil no interior do processo de colonização. Nessas 
condições, recaiu sobre a mulher indígena a função de matriz fundamental, geralmente 
fecundada pelo branco”(RIBEIRO,2013,p.229), gerando os chamados mamelucos, que eram 
vistos por seus pais como “impuros filhos da terra” e assim os aproveitavam como mão de 
obra quando rapazes.  

 Nas palavras de Andrade (2011, p. 200): “A figura central de trabalhador em uma 
fazenda é o vaqueiro, que cuida do rebanho, administra a propriedade e, na ausência do 
proprietário, dá ordem aos trabalhadores e agregados”. Para Andrade (2011), as relações de 
trabalho no sertão passam pela sujeição aos proprietários da terra com o pagamento de foro 
em alguns dias de trabalho gratuito e da de metade da produção de sua subsistência, além dos 
próprios serviços ligados ao cuidado dos currais, no qual “a grande desvantagem levada pelo 
agricultor que, não possuindo terras, vê-se obrigado a sujeitar-se a contratos verdadeiramente 
leoninos”(p.205). Em suas palavras: 

 
Formou-se, assim, no Sertão – Nordeste semiárido – uma sociedade 
pecuarista, dominada por grandes latifundiários cujos detentores quase 
sempre viviam em Olinda ou Salvador, delegando a administração da 
propriedade a empregados, e nas quais havia sítios que eram aforados a 
pequenos criadores que implantavam currais. (ANDRADE, 1995, p.47).  

Dessa forma, surge a necessidade de um aprofundamento nos elementos que dizem 
respeito à formação socioespacial brasileira em suas características econômicas, políticas e 
culturais. No tocante aos sertões nordestinos, uma problemática que diz respeito a todo o 
processo de ocupação territorial foi o latifúndio que se disseminou através das sesmarias e 
mantem sua força até os dias atuais. De acordo com Moraes (2008), as determinações 
coloniais permanecem vigentes mesmo após os processos de emancipação política, “uma vez 
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que a nova ordem política é construída sobre o arcabouço econômico e social gerado no 
período colonial”(Ibidem, p.91). 

Vale destacar o fundamento da lei de terras de 1850 como grande trunfo da 
manutenção dos latifúndios até os dias atuais. Antevendo o fim da escravatura, que decorria 
das pressões inglesas para o fim do tráfico negreiro da África, as classes dominantes tomaram 
“providências de ordem legal para encaminhar o processo de substituição do escravo sem 
prejuízo para a economia da grande lavoura, principalmente café e cana ”. Com isso, surge a 
lei de terras em 1850100 que proibia a abertura de novas posses e ocupações de terras pelos 
trabalhadores, “estabelecendo que ficavam proibidas as aquisições de terras devolutas por 
outro título que não fosse o de compra” (MARTINS, 1990, p.42). Nas palavras deste autor:   
“Antes, o fundamento da dominação e da exploração era o escravo; agora passa a ser a terra. 
É a terra, a disputa pela terra, que trazem para o confronto direto camponeses e fazendeiros” 
(Ibidem,p.63). 

Em sua formulação mais recente, Moraes (2009) propõe uma discussão sobre o 
ocidentalismo na formação territorial brasileira nos marcos metodológicos dos estudos pós-
coloniais. Ele argumenta que: “a emergência de novos países na América apresentou-se como 
uma extensão do Ocidente” (p.216), e acrescenta: “Pensar-se como parte do ocidente 
significava a adesão a um conjunto de valores culturais originados e comandados pela 
Europa” (p.216), incluindo a concordância com o controle político e econômico europeu. Tal 
discurso se sustenta através do argumento da “missão civilizatória em ambiente bárbaro” 
(p.216). 

Nas palavras do autor: “A modernidade como projeto social e o capitalismo como 
sistema econômico teve (e tem), nesse elogio eurocêntrico, um pilar fundamental”(MORAES, 
2009, p.217). Não obstante, para o autor, só podemos compreender a modernidade europeia 
em articulação com o processo de colonização, pois esta última foi sua alavanca 
econômica.101 Em outra obra ele diz: “A acumulação primitiva gerada nestes espaços 
contribuiu significativamente para a estruturação das modernas economias 
nacionais”(MORAES, 2008, p.59).102  

Para o autor, não podemos compreender a periferia do capitalismo como um estágio, 
 

100 “A lei de terras transformava as terras devolutas em monopólio do Estado e o Estado controlado por uma 
forte classe de grandes fazendeiros ”(MARTINS, 1990, p.42). 
101 “A América tem, desde 1492, um papel protagônico na constituição do sistema mundo moderno-colonial 
(Lander, 2005)”(PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 40). 
102 Porto-Gonçalves e Quental (2013) afirmam que até o século XV a Europa era periferia, se comparada com as 
economias desenvolvidas no continente asiático, ganhando centralidade como a acumulação primitiva via 
colonização. 
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mas como uma função. E diz mais: “o pensamento iluminista paga seu tributo à barbárie da 
colonização relacionando [...] as teorias democráticas do contrato social na Europa com a 
prática do escravismo moderno no mundo colonial.” (MORAES, 2009, pp.217-218). Sendo 
assim, a ocidentalização do mundo, no bojo do discurso civilizatório, faz parte das teorias 
totalizadoras de tentativa de homogeneização do mundo que já vinham sendo desenvolvidas 
desde o período do renascimento, através das diversas formas de cartografia e matemática, 
que culminaram no processo de colonização da América.103 

Nesse sentido, Moraes (2009) vai se valer da argumentação de Walter Mignolo sobre 
as resistências e a especificidade da América Latina como um “mundo colonial moderno”, 
que tem uma cultura que partilha de uma diversidade de experiências coloniais. Nesse ponto 
de vista, Mignolo propõe uma noção de “epistemologia fronteiriça”, que busca questionar os 
projetos eurocêntricos, articulando a razão e a localização geohistórica para captar as 
modernidades subalternas. 

 Destarte, o Brasil império e republica vão manter o apetite de expansão dos fundos 
territoriais104 que marca a particularidade da formação territorial brasileira através do discurso 
civilizatório. O autor argumenta: “A ideia em foco, além de bem costurar o poder das elites e 
do Estado forte, ainda qualifica a população em seu lugar subalterno”(MORAES, 2008, p.94). 
Ou seja, as populações subalternas são concebidas como uma espécie de recurso natural local. 

No contexto de implantação daquilo que Milton Santos e Silveira (2006) denominam 
de “meio técnico da circulação mecanizada e dos inícios da industrialização”, já no século 
XX, observa-se um novo espaço de centralização econômica, que teve no Nordeste desde a 
colonização por muito tempo uma centralidade, agora temos uma hegemonia do estado de São 
Paulo que havia acumulado certo capital com a economia do café e investe na transição para 
um processo de industrialização inicialmente têxtil. Nesse momento, observa-se novos fixos 
espaciais com o aparelhamento dos portos, a expansão da construção de estradas de ferro, 
bem como um movimento inicial no caminho da urbanização brasileira. 

No que diz respeito ao grande contingente de migrantes que surgiram nas cidades no 
século XX, Oliveira (2008) ressalta a herança hierárquica do acesso à terra no Brasil que vem 
desde o processo de colonização com as capitanias hereditárias, passando pelo império e 
chegando à república, reforçando as elites latifundiárias  que vem se reproduzindo por seus 

 
103 Com relação à “primeira moderno-colonialidade, é preciso assinalar que a missão ibérica,ao mesmo tempo 
em que estava consagrada pelo Deus cristão, se ancorava na melhor ciência matemática, cartográfica, náutica em 
suas grandes navegações” (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 39). 
104 “estoques de espaço de apropriação futura” (MORAES, 2008, p.69). 
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descendentes,  constituindo uma história marcada pelas lutas sociais no campo, desde a 
formação dos quilombos no sertão adentro, até a luta de Canudos e as mais recentes ligas 
camponesas. Estes camponeses lutadores, também são aqueles que tendem a migrar para as 
cidades apenas com a força de trabalho para vender, formando as favelas. 

 Nesse sentido, pensando o processo de produção do território nos sertões do 
semiárido, se faz necessário desconstruir a retórica da missão civilizatória colonizadora. O 
processo de crítica da colonização, do ponto de vista dos sujeitos subalternos, passa pela 
(re)apropriação do território, tendo em vista que historicamente foram vítimas de um 
“violento processo de desterritorialização [...] dentro de uma política predadora de 
conquista”(HAESBAERT, 2014, p.99).  

Nesse debate, dialogamos com Kurz (2010), quando argumenta sobre a razão 
sangrenta propiciada pela modernidade capitalista. Para o autor, de forma eurocêntrica, o 
termo barbárie foi utilizado como forma de rebaixamento de outras culturas. Entretanto, para 
o autor, em sua aparente superioridade os momentos pretensamente civilizatórios em seus 
arroubos históricos de imposição são a própria barbárie, mostrando seus traços de 
desumanização: “[...] a sociedade ocidental deu vazão a potenciais sem precedentes de 
barbarização; da guerra dos trinta anos à história do colonialismo e da acumulação primitiva 
[...] prolongando-se um rastro de barbárie ao longo da modernização” (KURZ, 2010, p.287). 
Ele diz mais: 
 

Quanto mais estúpida se torna a representatividade espiritual do sujeito do 
mercado e do dinheiro, tanto mais fantasmagórico é o modo como ele 
reproduz, com papagaíce, as desgastadas virtudes burguesas e os valores 
ocidentais. Não existe nenhuma paisagem do planeta, marca pela miséria e 
por massacres, sobre a qual as lágrimas de crocodilo da democrática 
humanidade policialesca não sejam derramadas torrencialmente; nenhuma 
vítima mutilada por tortura que não dê ensejo à amplificação das alegrias da 
individualidade burguesa. (KURZ, 2010, p.37). 

 
Para o autor, ao desvelar o projeto de modernização em sua totalização espacial e 

social, ou seja, global, estamos apresentando seu lado monstruoso, que está sempre à espreita 
ao longo de sua imposição histórica. Ele ainda afirma no final de sua marcha de expansão 
“[...] a forma totalizante da mercadoria produz seres desumanizados e abstratizantes, os quais 
ameaçam regredir a um momento anterior ao do animal.” (KURZ, 2010, p.288). Esse 
processo é perfeitamente observável pela ótica da colonização da América Latina. 

No interior dessa discussão, Porto Gonçalves e Quental (2013) declaram que a 
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colonialidade do poder mantem suas premissas no que diz respeito ao projeto territorial de 
dominação, que vê a natureza como simples obstáculo a ser superado pela engenharia e os 
povos, comunidades mais diversas, como povos originários, quilombolas, camponeses, dentre 
outros, como prescindíveis. Eles afirmam: “Essa forma de conceber o espaço geográfico 
latino-americano, entretanto, não é nova, ao contrário, remonta-nos ao legado colonial que 
atravessa a formação socioespacial da região” (p.167). 

Para esses Geógrafos, a colonialidade do poder é definida como: 
 

Um conjunto de relações de poder profundo e duradouro que, mesmo com o 
fim do colonialismo, se mantem arraigado nos esquemas culturais e de 
pensamento dominantes, legitimando e naturalizando as posições 
assimétricas em que formas de trabalho, populações, subjetividades, 
conhecimentos e territórios são localizados no mundo contemporâneo 
(PORTO-GONÇALVES e QUENTAL, 2013, p.170).  

Outrossim, como viemos argumentando, para pensar a cidade de Mossoró 
trabalhamos com o conceito de território, compreendendo o mesmo pelas relações de poder 
que o constituem. Posto isso, nos aproximamos de uma leitura da colonialidade do poder105 
para pensar a formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste, pois este conceito propõe o 
entendimento da centralidade da herança colonial para os estudos sobre a América Latina. No 
interior dessa discussão, Porto Gonçalves e Quental (2013) declaram que ainda hoje o 
conceito de colonialidade do poder mantem seu potencial explicativo no que diz respeito aos 
projetos territoriais de caráter expansivo, que vê as comunidades mais diversas, como povos 
originários, quilombolas, camponeses, dentre outros, como descartáveis. No interior desse 
processo que devemos observar os sujeitos subalternos que chegam na cidade de Mossoró no 
contexto de seca, constituindo o processo de favelização. 

Nesse contexto, nos propomos a pensar a especificidade da cidade no contexto de 
formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste. Para Maricato (2011), sempre existe a 
necessidade de uma interpretação especifica para pensar a cidade na periferia do capitalismo. 
Sendo assim, de acordo com a autora, na busca do entendimento dos processos de expansão 
da moradia precária no Brasil tivemos a formação do pensamento crítico sobre as cidades 
brasileiras. No caso brasileiro, em suas palavras: “O território da pobreza urbana não se refere 
a uma minoria excluída ou marginal, mas em algumas cidades [...] compreende a maioria da 
população” (MARICATO, 2011, p.103). A autora ainda argumenta: “O universo da moradia 

 
105 Para Quijano (2009), a colonialidade do poder quer dizer que as relações de colonialidade não findaram com 
a destruição do colonialismo. 
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precária é estratégico para denunciar o conjunto da produção da cidade no capitalismo 
periférico e por meio dele denunciar também as especificidades desse processo de 
acumulação” (Ibidem, p.105).  

Consoante argumenta Maricato (2011), o estudo das cidades na especificidade 
brasileira busca compreender os processos de reprodução da força de trabalho em que 
predomina os baixos salários e a informalidade, resultando nas moradias precárias. Para a 
autora: “O espaço urbano da moradia precária inclui as várias formas de provisão da moradia 
pobre: casas inacabadas, insalubres, congestionadas, localizadas em favelas ou invasões, em 
loteamentos ilegais [...]” (Ibidem, p.105). De acordo com a autora, esses estudos buscam: 
“[...] explicar as especificidades do capitalismo periférico buscando desenvolver uma teoria 
geral da forma de inserção do Brasil no sistema capitalista internacional a partir da: relação 
colonial agroexportadora; o passado escravocrata recente” (Ibidem, p.126). Nesse debate, 
Maricato (2011) argumenta que: “[...] as especificidades da nossa formação social e da 
conjuntura nacional não podem ser ignoradas” (Ibidem, p.168).  

Nessa perspectiva, pensando a dimensão da pobreza, Damiani (1984) argumenta 
sobre a necessidade de superação da aparência imediata do fenômeno para pensar o mesmo no 
interior da dinâmica social do capitalismo periférico dependente brasileiro. Ela afirma que não 
se trata de fazer um inventário das características da pobreza, mas de explicar o processo de 
luta de classes, em que o homem trabalhador se apresenta na cidade separado das condições 
de trabalho, e diz: “[...] assim, virtualmente pobre por, em última instância, não reter sua 
capacidade objetiva de sobrevivência” (DAMIANI, 1984, p.92). Dessa forma, o trabalhador 
se apresenta “Preso à venda cotidiana de sua força de trabalho” (Ibidem, p.92). Destarte, a 
autora argumenta que se tratam de “[...] facies do capitalismo selvagem, exacerbadas em seu 
desenvolvimento nos países dependentes como o Brasil.” (Ibidem, p. 179). 

Em termos da especificidade das cidades brasileiras, Santos (2009) argumenta sobre 
o predomínio da economia informal, em que o processo de industrialização foi concentrado na 
região Sudeste, especialmente na metrópole paulista. Assim, como argumenta Haesbaert 
(2014), no interior do processo de urbanização brasileira, podemos denominar o sujeito 
subalterno como precariado, que não encontram formas de reprodução da força de trabalho 
com bons salários para acesso a cidade, se manifestando, por exemplo, nas formas de 
territorialização precária. Sobre esse processo, Carlos (2008, p. 132) argumenta: “Para 
sobreviver, o homem deve satisfazer uma série de necessidades algumas naturais, outras 
históricas; a relação que o homem manterá com os outros homens e com a natureza vai ser 
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condicionada pelas necessidades cuja satisfação for imprescindível à manutenção da vida”. 
Nesse debate, Carlos (2008) reafirma o entendimento da cidade como locus de 

produção e reprodução. No sentido da produção econômica, podemos falar que a cidade de 
Mossoró, na esteira do processo de formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste, tem o 
predomínio de empregos informais com a característica de super-exploração do trabalho. Já 
como reprodução da vida, a cidade “É o locus da habitação e tudo o que o habitar implica a 
sociedade atual: escolas, assistência médica, transporte, água, luz, esgoto, telefone, atividades 
culturais e de lazer, ócio, shopping etc” (CARLOS, 2008, p.86). A autora também argumenta: 
“[...] o uso residencial será determinado pelo papel que cada indivíduo ocupará (direta ou 
indiretamente) no processo de produção geral da sociedade e, consequentemente, de acordo 
com o lugar na distribuição da riqueza gerada.” (Ibidem, p.86). 

Sendo assim, esse sertanejo sem-terra só pode ter suas necessidades básicas 
suprimidas com a venda da força de trabalho, sendo mobilizado forçosamente a migrar para a 
cidade em busca de sobrevivência, onde é duplamente explorado, no âmbito do trabalho 
(produção) e de sua reprodução social, pois a totalidade do processo da vida é mediada pela 
forma da mercadoria, em que todos os aspectos da reprodução devem ser pagos. Ademais: “A 
habitação, como uma das necessidades básicas e fundamentais do homem, dá-nos uma visão 
precisa sobre o modo de vida urbano, o local de morada associada ao preço da terra” 
(CARLOS, 2008, p.135). Para Carlos (2008), a cidade é a expressão da materialização 
espacial das desigualdades sociais, e diz mais: 
 

Entender o espaço urbano do ponto de vista da reprodução da sociedade 
significa pensar, no seu cotidiano, o homem como ser individual e social no 
seu modo de viver, de agir e de pensar. Significa entender o processo de 
produção do humano num contexto mais amplo da produção da história, e 
como os homens produziram e produção as condições materiais de sua 
existência. Hoje, essas condições produzem-se aprofundando a contradição 
entre a opulência e a miséria; trata-se de uma sociedade onde a distribuição 
de riqueza gerada dá-se de modo contraditório. O espaço, considerado como 
reprodução do indivíduo, produz-se refletindo a contradição entre a 
produção e a distribuição da riqueza, já que as condições de vida da 
sociedade urbana estão vinculadas direta ou indiretamente a estas formas; 
uma relação de poder que extrapola o locus de trabalho. (CARLOS, 2008, 
p.134)  

Nas palavras de Carlos (2008, p. 87): “Para ter acesso a um pedaço de terra é 
necessário pagar-se por ele (através da venda ou aluguel) pelo fato de que, na sociedade atual, 
o uso é produto das formas de apropriação (que tem na propriedade privada sua instancia 
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jurídica).” Ela continua: “Assim, as classes de maior renda habitam as melhores áreas [...]. 
Para aqueles que não têm sequer essa possibilidade, o que sobra é a favela, cujos terrenos, em 
sua maioria, são lugares onde os direitos de propriedade não vigoram” (Ibidem, p. 89). Para a 
autora: 
 

As contradições sociais emergem, na paisagem, em toda a sua plenitude, pois 
aqui os contrastes e as desigualdades de renda afloram, já que o acesso a um 
pedaço de terra, o tamanho, o tipo e o material de construção vão espelhar 
mais nitidamente as diferenciações de classe. O acesso a habitação e aos 
meios de consumo coletivo serão diferenciados segundo a camada social que 
se localizará e morará de modo diferenciado na cidade (CARLOS, 2008, p. 
95).  

Desta feita, para a autora, devemos pensar a relação entre espaço e luta de classes na 
especificidade da sociedade brasileira, em que a desigualdade é mais aguda, tencionando 
alguns questionamentos: que espaço a sociedade produz? para quem essa criação é dirigida? 
Como a sociedade se reproduz nesse espaço? Em termos metodológicos, como argumenta 
Martins (1992), se faz necessário levantar a categoria do morador perante o seu esquecimento 
no interior dos estudos da espacialidade, tendo em vista que existe um predomínio dos 
estudos sobre o processo de estruturação econômica em que se produziu um ocultamento da 
história dos subalternos em seu processo de reprodução social. Com isso, se faz premente os 
estudos da cidade pensando o processo contraditório e articulado das relações entre o campo e 
a cidade (SPOSITO, 2006). 

Assim, na busca de compreensão dos sujeitos sertanejos no seu processo de 
reprodução social no interior da cidade de Mossoró, se faz necessário um resgate do processo 
de formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste, pois o predomínio do latifúndio durante 
todo o processo de ocupação fez com que tivéssemos uma massa de trabalhadores 
expropriados historicamente e sem acesso à terra em busca das cidades nos contextos de seca, 
conformando uma verdadeira articulação entre os espaços do campo e da cidade. Em termos 
históricos, de acordo com Neves (2000), o processo de ocupação dos sertões se fez 
primordialmente através da pecuária e, posteriormente, do algodão. Em suas palavras: “O 
sertão era a civilização do couro. E o couro era o boi: o avanço colonizador ganhava terreno 
fincando currais, onde antes somente pisava o índio bravio. E cada curral iria ser uma 
fazenda, que se garantiu juridicamente com a obtenção da sesmaria.” (NEVES, 2000, p.42). 
Ele ainda afirma: 
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De modo geral, neste contexto, dentro da organização sócio-econômica 
baseada na produção agropastoril sobressaia a parceria, em que o vaqueiro e 
proprietário dividem o gado, ao final do ano, na proporção de 1 para 4; no 
caso da agricultura, o parceiro cultiva uma parte da terra do proprietário e, 
em troca, cede uma parte da produção ou alguns dias de serviço. Porém, uma 
boa parte das atividades rurais se detinha na cultura de subsistência, 
complementando, para o vaqueiro, a renda advinda da quarta, e, para os 
poucos escravos, a alimentação e o vestuário. Para os parceiros, eram as 
atividades primordiais. Assim, é lícito afirmar que “ao sertanejo pobre 
abrem-se duas carreiras: ou é vaqueiro de um fazendeiro qualquer ou 
agregado, isto é, morados nas terras do fazendeiro, trabalhando como 
jornaleiro seu, podendo ser expulso da noite para o dia. (NEVES, 2000, 
p.42)  

Com o avanço do processo de formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste, 
vamos ter a ocupação através do algodão. Neves (2000) argumenta que desde 1777 se cogitou 
o algodão como elemento comerciável, ao passo que no decorrer do século XIX o mesmo foi 
assumindo uma posição considerável na pauta comercial de exportação. De acordo com 
Andrade (2011), o ciclo do algodão no espaço sertanejo teve um grande surto com a produção 
para exportação para a Inglaterra, que passava pela primeira revolução industrial, em sua 
ênfase nas indústrias têxteis. Outro momento de grande importância na produção algodoeira 
no sertão nordestino foi a guerra de secessão, que trouxe o rush algodoeiro na produção dos 
Estados Unidos, fortalecendo a produção brasileira. Os Estados do Maranhão, Ceará e Rio 
Grande do Norte se notabilizaram para grande produção algodoeira.  

No interior desse processo, até mesmo as relações de trabalho através da parceria vão 
perdendo sua força, tornando o trabalhador sertanejo sem meios para sua reprodução social 
básica, como podemos observar: 
 

Isso significava que as reservas de terras para os períodos secos eram 
progressivamente reduzidas. Não só as melhores terras seriam destinadas ao 
gado e ao algodão. As atividades de subsistência e de produção de alimentos 
cediam lugar para uma agricultura em grande escala, voltada para o mercado 
externo, que, mesmo utilizando primordialmente a mão-de-obra livre, não 
incorpora a totalidade das terras. De um modo geral, portanto, pode-se 
afirmar que, após 1850, a agricultura comercial entrava numa nova fase, 
subordinando a de subsistência. Para a estrutura da economia camponesas, 
como foi aqui delineada [parceria], esta diminuição de sua reserva 
significava a impossibilidade de atravessar a seca em condições mínimas de 
segurança alimentar, em que a proteção oferecida pelo proprietário torna-se 
insuficiente e as famílias tornam-se, assim, retirantes à procura de trabalho e 
comida (NEVES, 2000, p. 47). 

 
O autor continua:  
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A partir de 1877, a seca não é mais um simples fenômeno climático de 
ausência ou irregularidade de chuvas, mas é um fenômeno de caráter social, 
em que o cenário se expande até alcançar todos os recantos da sociedade, no 
campo e na cidade, e seus atores não são somente os que sofrem as penúrias 
ou que passam fome, mas são todos os que se vêem envolvidos com estes; e 
cada vez mais fica difícil fugir deste contato. Pensar em seca, portanto, não é 
mais pensar apenas na ausência de chuvas que causa a destruição das 
colheitas, mas é, prioritariamente, pensar na massa de retirantes famintos e 
esfarrapados a invadir as cidades na busca de alimentos e trabalho. A 
expectativa que se vai formando nestes anos, com a repetição continua das 
mesmas cenas, se refere ao temor deste contato, ao medo da multidão de 
pobres (NEVES, 2000, p.50). 

 
Com isso, argumentamos que o processo de urbanização da cidade de Mossoró vai 

ser marcado pelos traços da formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste. No interior da 
particularidade dessa formação, podemos afirmar que historicamente o processo de 
colonização privilegiou as classes dominantes, especialmente com a conformação dos 
latifúndios, produzindo uma massa de sertanejos expropriados historicamente sem acesso à 
terra, que chegam nas cidades apenas com a força de trabalho para vender106, construindo a 
cidade informal, que predomina a moradia precária. Entretanto, não podemos afirmar que os 
trabalhadores sem-terra dos sertões do Nordeste são apáticos perante o processo de 
dominação, tendo em vista que construíram inúmeras lutas sociais que marcaram 
profundamente as relações de poder desse espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 No decorrer do século XX, os próprios relatórios da SUDENE alertavam sobre a abundante oferta de força de 
trabalho no Nordeste: “[...] as próprias proposições de política de desenvolvimento para o Nordeste apontavam 
como uma das condições de viabilidade da economia nordestina, vale dizer da expansão da economia capitalista 
no Brasil, para a existência de oferta abundante de força-de-trabalho cujos diferenciais de salários em relação aos 
do centro-sul deveriam funcionar como um dos poderosos indutores da localização de indústrias na região 
(OLIVEIRA, 1978, p.114). 
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5.2 - RELAÇÕES DE PODER E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO SERTANEJO 
SUBALTERNO 
 

Na busca pela compreensão das trajetórias de subalternidade dos sujeitos sertanejos 
no interior das lutas políticas de produção do espaço urbano de Mossoró, nos propomos a uma 
reflexão sobre o conceito de território. Assim, buscamos uma compreensão conjunta da 
interação entre o processo de formação sócio-espacial dos Sertões do Nordeste e a produção 
territorial conflituosa na cidade de Mossoró, pois os mesmos sertanejos expropriados da terra 
ao longo do processo de colonização são aqueles que chegam na cidade de Mossoró em 
buscam de sobrevivência.  De todo modo, nesse tópico buscamos uma discussão de 
aprofundamento sobre a constituição do sujeito sertanejo subalterno como sujeito político. 

Sendo assim, no âmbito das relações de poder, devemos atentar para a produção 
territorial “de acordo com aqueles que o constroem, sejam eles indivíduos, grupos 
sociais/culturais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc” (HAESBAERT, 
2014,p.59). Destarte, enquanto conflito e contradição entre a dominação e apropriação, “o 
território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações, 
que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos 
múltiplos sujeitos envolvidos”( Ibidem, p.59). Dessa forma, o autor afirma que podemos 
distinguir lógicas de territorialização, no sentido político-econômico de dominação ou no 
sentido mais político-cultural de apropriação. 

Nesse contexto, trazemos à tona o conceito de território em uma dimensão relacional, 
enquanto espaço de conflitos mediado por relações de poder, no intuito de uma melhor 
compreensão das lutas sociais na produção do território, bem como elemento profícuo para 
um aprofundamento do entendimento da constituição de ativismos e movimentos sociais. Nas 
palavras de Haesbaert (2007, p. 93), “o território, relacionalmente falando, ou seja, enquanto 
mediação espacial do poder, resulta da interação diferenciada entre as múltiplas dimensões 
desse poder.”  

Nesse caminho, Harvey (2009) afirma que contemporaneamente, descontentes com a 
tradicional teoria e prática do Estado, vários campos do conhecimento e movimentos sociais 
compreendem a necessidade de deteriorar as ficções no que diz respeito ao Estado e a 
soberania da propriedade privada, transformando a política global em um lugar a ser 
construido. Refletindo sobre a experiência do movimentos camponeses sem terra no Brasil, 
Harvey (2009, p. 73) argumenta que por meio da luta política as leis podem ser revisadas no 
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tocante à produção do território, pois “a lei não é monolitica”107. 
Desta maneira, tais possibilidades acabam desenvolvendo lutas profundas sobre o 

significado do espaço e do tempo, envolvendo toda a construção de uma imaginação 
geográfica no caminho da produção do território. Para Harvey (1990, p. 421): “Elas 
normalmente surgem dos mais simples conflitos de apropriação e dominação de espaços e 
tempos particulares”.108 Assim, propomos pensar o território como um espaço político em 
construção de forma relacional, tendo em vista que: “na linguagem aqui adotada, o território 
integra uma dialética do absoluto, relativo e relacional como uma forma de leitura do espaço-
tempo.”109 (HARVEY, 2009, p.174).  Outrossim, visando o entedimento do conceito de 
território em relação com o de espaço, trazemos um aprofundamento na teoria de Harvey.  

O autor propõe um entendimento do espaço e do território a partir da análise dialética 
tripartite entre as noções de absoluto, relativo e relacional. Para ele, não é possível separar 
essas três dimensões no entendimento do espaço, surgindo uma noção ampla que admite uma 
interligação no entendimento do espaço como substrato material, como relação social entre 
objetos e como identidade. Em sua formulação, o espaço absoluto, ou espaço geométrico, “é o 
espaço de Euclides e, portanto, o espaço de todas as formas de mapeamento cadastral e 
práticas de engenharia” (HARVEY, 2012, p. 10), ou seja, é um espaço fixo apreendido pela 
linguagem matemática, um substrato material, comportando as dimensões de ambiente 
construído e do quadro físico-natural.  

Já “a noção de espaço relativo é associada principalmente ao nome de Einstein e às 
geometrias não-euclidianas” (HARVEY, 2012, p. 10). O autor argumenta que deste ponto de 
vista é impossível compreender o espaço independente do tempo. E diz mais: “a concepção de 
espaço relativo propõe que ele seja compreendido como uma relação entre objetos que existe 
pelo próprio fato dos objetos existirem e se relacionarem” (HARVEY, 2012, p.10). Nesse 
caso, ocorre uma superação do entendimento do espaço como meramente uma base física, 
encaminhando a discussão a partir do entendimento da relação entre diferentes objetos no 
espaço, ou melhor, um espaço articulado em rede, no qual os pontos se encontram em 
conexão, enfocando a dimensão espaço-temporal. 

Ademais, para Harvey (2012), historicamente o conceito de espaço relacional é 
associado ao nome de Leibniz, que fez sérias objeções ao conceito de espaço e tempo 

 
107 “the law is not monolithic”. (HARVEY, 2009, p.73). 
108“They usualy emerge out of much simpler conflicts over the appropriation and domination of particular spaces 
and times.” (HARVEY, 1990, p. 421) 
109 “In the language adopted here, this means integrating the concept of territory into the dialectics of absolute, 
relative, and relational modes of approach to space and time.” (HARVEY, 2009, p.174) 
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absolutos de Newton.  Em suas palavras: “a visão relacional do espaço [de Leibniz] sustenta 
que não há tais coisas como espaço ou tempo fora dos processos que os definem” (HARVEY, 
2012, p. 12).Com isso, surge um questionamento em torno do entendimento do espaço apenas 
como substrato material fixo e/ou como relação entre objetos para incorporar elementos 
processuais que ressaltam as relações entre sujeitos em sua produção. Assim, para Harvey 
(2012), no campo da Geografia, apenas através do conceito de espaço relacional é possível 
trabalhar o papel político das memórias coletivas e das trajetórias dos sujeitos políticos e 
movimentos sociais na construção de uma nova imaginação geográfica de transformação do 
território. 

Em outra obra, refletindo sobre o contexto contemporâneo, Harvey (2001) alerta para 
a crise do materialismo histórico representada pelos partidos comunistas tradicionais, ao 
mesmo tempo que destaca o surgimento de uma concepção dinâmica representada por autores 
neomarxistas que buscam apreender as mudanças espaço-temporais no capitalismo 
contemporâneo. Assim, surge uma crítica do marxismo vulgar que compreendia uma 
separação hierárquica no entendimento do modo de produção como uma “base” econômica 
que determinaria os processos na política e na cultura. Ele argumenta que temas como 
alteridade e diferença de raça, gênero e religião foram tratados do ponto de vista dialético, 
surgindo toda uma discussão sobre a produção de imagens e discursos simbólicos e sua 
dimensão política, bem como um reconhecimento de que há geografias reais da ação social na 
produção da diferenciação espacial.   

No que diz respeito ao espaço e ao território relacional, essa renovação teórica no 
campo dialético adentra na ciência geográfica buscando uma compreensão dos espaços de 
representação dos novos movimentos sociais. Com isso, Harvey (2012) alerta para a 
importância das contribuições de Henri Lefebvre e Walter Benjamin no tocante ao 
entendimento de como o espaço é emocionalmente, afetivamente e materialmente vivido, 
através das imaginações, medos, emoções, psicologias, desejos e sonhos, surgindo a 
possibilidade de destaque para a produção social do espaço e a apreensão da memória coletiva 
e identidade espacial dos movimentos sociais. 

Nesse sentido, buscamos apresentar uma contribuição para a leitura da produção do 
território na perspectiva dos sujeitos políticos. Compreendemos, de acordo com 
Harvey(2009), que a discussão do território relacional, bem como do resgate da memória 
política e da identidade espacial, é um fator de mobilização no interior dos conflitos sociais, 
pois encaminha para as possibilidades de construção política do território, destacando as 
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dimensões de resistência e a necessidade dos avanços na luta dos sujeitos políticos e 
movimentos sociais. A despeito do necessário resgate da memória dos sujeitos subalternos 
perante a história oficial, o autor afirma: “quando territórios, culturas e povos inteiros são 
demonizados ou infantilizados como atrasados [...] É a própria natureza política dos detalhes 
que precisa ser entendida.” 110 (HARVEY, 2009, P.13) 

Nesse contexto, Harvey (2004, p. 262) propõe uma metáfora para pensar os 
movimentos sociais como arquitetos da utopia espaço-temporal, pois os mesmos moldam os 
“espaços de modo a lhes conferir utilidade social, bem como significados humanos e estéticos 
simbólicos”, lutando para abrir novas possibilidades para futuras formas de vida socioespacial 
emancipada. Ele propõe pensar o “arquiteto como metáfora de nossa condição de agentes no 
curso de nossas práticas cotidianas e, por meio delas, efetivamente preservar, construir e 
reconstruir nosso mundo da vida” (HARVEY, 2004, p.263).  

De todo modo, de acordo com Harvey (2004), Lefebvre elabora uma devastadora 
crítica da concepção absoluta do espaço, denunciando suas referências cartesianas de uma 
espacialidade racionalizada, burocratizada, definida tecnocraticamente, propondo a 
perspectiva da produção do espaço como um processo aberto para a exploração de uma ampla 
gama de potencialidades humanas e de diferentes formas de vida coletiva, apoiado numa 
concepção ampliada de entendimento da política e da cultura através do método dialético que 
prioriza a leitura dos conflitos entre a dominação e apropriação, para além do determinismo 
econômico.  

De tal modo, como vimos, Lefebvre (2013) apresenta um duplo sentido no 
entendimento da produção, uma acepção ampla e outra restrita, que vem contribuir 
sobremaneira ao debate sobre os processos na produção do espaço.  Para ele, a produção do 
espaço compreendida em sentido amplo não nega a concepção restrita, mas vai além, pois a 
mesma se generalizou para todos os aspectos vividos, interferindo de forma ativa. Em outra 
obra, Lefebvre (2008, p. 59) argumenta: “o espaço era considerado inocente, ou seja, como 
não político” e acrescenta: “Ora, é evidente, agora, que o espaço é político” (LEFEBVRE, 
2008, p.61). Para este autor, o espaço é um produto social e sua produção se vincula a classe 
dominante, por outro lado, a análise crítica deve se ligar na perspectiva da resistência. 

Aprofundando a discussão, Marília Pontes Sposito traz uma contribuição analítica 
sobre a proposta de produção política do espaço em Lefebvre. Para a autora, a análise 

 
110 “when whole territories, cultures, and peoples are demonized or infantilized as backward [...] But this is then 
how oppositional politics always gets framed.” (HARVEY, 2009, p.13) 
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desenvolvida por Lefebvre nos quatro tomos de sua obra De l´État, ao reconstruir 
historicamente o estatismo como fenômeno mundial total, supera as análises mal postas e mal 
tratadas pelo marxismo vulgar sobre a relação entre base e superestrutura.  

Para Lefebvre, de acordo com a autora, economia e política atuam em conjunto, em 
uma relação dialética de dupla determinação, “não se trata assim de mera reprodução das 
relações produzidas pela base econômica, mas da emergência de novas relações, pois quando 
essa produção se liga ao Estado e nele e por ele é conduzida, ocorre a produção política da 
sociedade.”(SPOSITO, 1996, p.40). Em outras palavras, para o autor, o Estado se constitui 
como uma forma do político e do poder, não podendo ser considerado apenas como uma 
superestrutura. 

Destarte, para Harvey (2012), outro filósofo que apresenta grande contribuição no 
tocante ao debate sobre espaço e território relacional é Walter Benjamin, pois articula a 
dimensão do entendimento da memória como um resgate do ponto de vista dos vencidos. Em 
sua argumentação, o autor afirma que o conceito de memória de Benjamin tem uma 
potencialidade de revelar novas possibilidades em momentos de crise, pois: “a memória 
coletiva [...] pode desempenhar um papel significativo na animação dos movimentos políticos 
e sociais”( HARVEY, 2012, p. 26). No âmbito da relação entre espaço relacional e 
movimentos sociais como sujeito político, Harvey (2012, p. 26) destaca que: “a criação de um 
“espaço de esperança” [...] requer que a memória seja internalizada, ao mesmo tempo em que 
caminhos são deixados abertos para a expressão do desejo.”  

A proposta de leitura da produção do território pelo ponto de vista dos vencidos abre 
caminho para pensar a imaginação geográfica na teoria do território relacional, negando os 
conceitualismos apriorísticos desconectados da realidade, no caminho de uma Geografia 
crítica conectada com a experiência dos movimentos sociais. Assim, trazemos à tona as 
possibilidades de resgate da memória da classe oprimida através da visibilidade de sua 
espacialidade vivida, apresentando os elementos de criatividade e reinvenção política na 
construção do território nas fissuras da modernidade. 

Nesse sentido, a narrativa benjaminiana faz uma leitura crítica da modernidade, 
buscando reapresentar os sujeitos invisibilizados no processo histórico de dominação, aqueles 
que ele denomina como vencidos. Benjamin exclama contra a homogeneização da sociedade 
pela modernidade, propondo um resgate da memória: “não existem, nas vozes que escutamos, 
ecos de vozes que emudeceram? [...] O passado dirige um apelo” (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

Para Benjamim, a modernidade se apresenta como um cortejo triunfal dos 
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vencedores sobre os vencidos, pois quando se trata da história e da transmissão histórica, se 
faz fundamental compreender que os documentos oficiais de cultura são documentos de 
barbárie, em que “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie. E, assim, como a cultura não é isenta da barbárie, não o é, tampouco, 
o processo de transmissão da cultura” (BENJAMIN, 1994, p.225). Em consequência, deve-se 
manter em relação à ideologia dos vencedores um distanciamento crítico e não uma 
identificação afetiva. 

Com isso, de acordo com Benjamin (1994), fica claro que a tradição dos oprimidos 
não tem registro, se abrindo o campo de estudos no intuito de trazer à tona o ponto de vista 
dos vencidos, ou seja, aqueles invisibilizados pela história oficial.  Para Lowy (2005, p. 74), a 
expressão de Benjamin “escovar a História a contrapelo” significa “ir contra a corrente da 
versão oficial da história, opondo-Ihe a tradição dos oprimidos”.111 Sendo assim, para Lowy 
(2005), o resgate da memória do ponto de vista dos vencidos diz respeito a história das classes 
oprimidas no geral112, não apenas os operários, mas as mulheres, os camponeses sem terra, os 
desempregados e sem-teto, os indígenas, os curdos, os negros, as minorias sexuais e etc. 

Assim, trazemos à tona as possibilidades de resgate da memória da classe oprimida 
através da visibilidade de sua espacialidade vivida, apresentando os elementos de criatividade 
na construção dos espaços de esperança nas fissuras da modernidade, ressaltando a 
necessidade de uma crítica radical da ideologia e da ciência oficial, tendo em vista que “o 
dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador [e 
do geógrafo] convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo 
vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer” (BENJAMIN, 1994, pp. 224-225). 

Na esteira dessa leitura, Lowy (2005) propõe a aplicação do método de Walter 
Benjamin para pensar os movimentos sociais na América Latina, surgindo uma possibilidade 
muito rica de pensar a resistência das classes oprimidas através do resgate da memória de 
construção do território do ponto de vista dos sujeitos subalternos. Em uma perspectiva 
dialética, não apenas as forças econômicas e políticas promovem a produção do território, mas 
também os movimentos sociais, consubstanciando uma leitura da luta de classes na produção 
do território no sentido da resistência aos projetos de modernização. Assim, o resgate do 
“ponto de vista dos vencidos” como uma dimensão subversiva de recuperação da memória 

 
111 Para Matos (2009), a proposta de Benjamin de “escovar a história a contrapelo” faz parte de sua crítica da 
história dos vencedores, na busca de escapar da perspectiva abstrata de entendimento da história como veredicto 
do vencedor. 
112 “As noções de burguesia e proletariado, praticamente ausentes de suas reflexões, Benjamin prefere os 
excluídos”(MATOS, 2009, p. 19). 
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dos mártires, “só tem sentido quando se torna uma fonte de energia moral e espiritual para 
aqueles que lutam hoje” (LOWY, 2005, p.111). 

Desse modo, a tradição cultural dos oprimidos passa a ser destacada pela 
possibilidade de resgate da memória através da construção de experiências construtivas de 
produção do espaço nas fissuras do processo de modernização. Em vista disso, acreditamos na 
possibilidade de pensar os movimentos sociais como sujeitos políticos no qual suas 
experiências de luta são compreendidas como memória, construindo imaginações geográficas 
a partir da identidade espacial. Dessa leitura, identificando a luta de classes numa perspectiva 
ampliada para além da dimensão restrita do operariado, tiramos que apenas a resistência dos 
movimentos sociais e classes oprimidas no geral não permite que a produção capitalista 
homogeneíze o espaço, surgindo elementos para novas pesquisas sobre a Geografia na 
América latina.  

Em nossa proposta, através do método dialético, priorizamos uma investigação da 
experiência sertaneja no Nordeste brasileiro, não como uma totalidade externa ao contexto, 
cheia de determinações a priori, mas buscando o entendimento da realidade vivida por aqueles 
sujeitos113. Procuramos compreender a produção do território em um sentido amplo, a partir 
das relações de poder no interior de uma Geografia de conflitos, ressaltando a criatividade 
política na trajetória de subalternidade dos sertanejos. Com inspiração na proposta de 
Benjamin (1994), destaca-se que a reconstituição da memória deve superar a perspectiva 
historicista, pois a mesma se atém apenas no levantamento dos fatos históricos já conhecidos. 
Em suas palavras: 

 
O historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal entre vários 
momentos da história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por 
isso um fato histórico. Ele se transforma em fato histórico postumamente, 
graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. 
(BENJAMIN, 1994, p.232). 

 
De acordo com Benjamin (1994), o historicismo não tem qualquer armação teórica, 

tendo como procedimento a adição de fatos na busca de preencher um tempo homogêneo. Em 
sua proposta, pelo contrário, apresenta-se um traço construtivo na busca de reconstituição do 
passado oprimido. Essa proposta também se encontra no livro História e Consciência de 
Classe, ao argumentar sobre a importância do resgate do ponto de vista do proletariado. 

 
113 “ir além da empiria só pode significar, ao contrário, que os objetos da própria empiria são apreendidos e 
compreendidos como aspectos da totalidade, isto é, como aspectos de toda a sociedade em transformação 
histórica” (LUKACS, 2012, p.330). 
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Entretanto, em suas palavras: “O conhecimento da história do proletariado começa com o 
conhecimento do presente, com o conhecimento da sua própria situação social” (LUKACS, 
2012, p.325), ao passo que se faz necessário investigar a gênese desse processo. De nossa 
parte, acreditamos que essa proposta entra em um diálogo frutífero com os estudos 
subalternos (SAID, 2011), bem como com a perspectiva dos estudos decoloniais na América 
Latina.  

Nesse caminho, alguns geógrafos brasileiros vêm aprofundando discussões sobre a 
possibilidade de uma crítica decolonial, no sentido de realçar a especificidade da América 
Latina para além de leituras homogeneizantes que partem do centro europeu. De acordo com 
Porto-Gonçalves (2008, p. 38), para promover um pensamento crítico para além do 
eurocentrismo, “ é preciso trazer o espaço para dentro da história e deixá-lo falar. A visão 
unilinear do tempo silencia outras temporalidades que conformam o mundo 
simultaneamente.” 

Com isso, estamos presenciando discussões em torno do que vem sendo chamado de 
“Giro decolonial”, que é um movimento de pesquisadores latino-americanos amplamente 
apoiados na leitura de Quijano, Dussel, Lander e Mignolo sobre a América Latina. Nas 
palavras de Ballestrin (2013, p.108): “aquilo que é original dos estudos decoloniais parece 
estar mais relacionado com as novas lentes colocadas sobre velhos problemas latino-
americanos.” 

Nesse contexto, em termos de Brasil e América Latina, nos aproximamos da leitura 
decolonial, no qual em sua visão da experiência prática de produção do território alerta para a 
existência de uma colonialidade do poder, que quer dizer que as relações de colonialidade não 
findaram com a destruição do colonialismo, e até mesmo uma colonialidade do saber, que 
seria “um legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo 
a partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias” 
(BARBOSA; PORTO-GONÇALVES; 2014,p.12). 

Desta feita, a análise passa pelo entendimento histórico da colonização brasileira, 
ressaltando o caráter de subalternidade dos sujeitos políticos perante a formação do latifúndio, 
mas também destacando a criatividade política de suas experiências vividas, pois “o novo 
herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano. É que no pequeno mundo de todos os 
dias está também o tempo e o lugar da eficácia das vontades individuais, daquilo que faz a 
força na sociedade civil, dos movimentos sociais”. (MARTINS, 2000, p.57).  

Na perspectiva decolonial se procura a reafirmação do potencial emancipatório dos 
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movimentos sociais não apenas nas demandas materiais, como a redistribuição de terras, mas 
também a dimensão social, cultural e étnica, bem como em suas formas diferenciadas e 
coletivas de uso dos bens naturais comuns. Em termos históricos, se torna evidente que a 
formação territorial empreendida desde o processo de colonização propiciou que a estrutura 
agrária brasileira apresentasse um padrão de concentração de riqueza e de poder marcada por 
conflitos, violência, expropriação e exploração. Ao passo que, por outro lado, temos os povos 
subjugados: “com um componente comunitário diferente daquele historicamente legitimado 
pelo Estado, caracterizado pela apropriação privada e, num segundo momento, pela 
mercantilização da terra” (BARBOSA; PORTO-GONÇALVES; 2014, p.13). 

Essa perspectiva propõe a compreensão de que as marcas do período colonial estão 
presentes até hoje em nossa organização social, na qual os traços culturais de raiz não são 
valorizados, tendo em vista o padrão de dominação colonial interno, pois: “processos de 
independência, sobretudo na América Latina, não se desenvolveram em um marco 
descolonial. Ao contrário disso, as situações de exploração cultural, epistêmica e econômicas 
seguem funcionando” (BARBOSA; PORTO-GONÇALVES; 2014, p.16). 

Contemporaneamente, vem se desenvolvendo a teoria das identidades subalternas, 
com o intuito de dar voz aos sujeitos invisibilizados pelo processo de modernização, por meio 
do qual “sujeitos subalternizados categorizados como lavrador, ocupante ou simplesmente de 
comunidades primitivas [...] passam a reivindicar a identidade e a diferença em suas lutas” 
(BARBOSA; PORTO-GONÇALVES; 2014 p.21). A perspectiva do território como uma 
relação de controle e dominação, que contraditoriamente apresenta uma tensão dos sujeitos 
sociais como possibilidade de apropriação e construção de um novo território através das lutas 
sociais, nos possibilita uma ênfase na análise dos sujeitos subalternos. 

Em nossa discussão, buscamos o entendimento do sujeito coletivo subalterno que 
surge no sertão semiárido nordestino através de uma releitura dos conflitos e embates pelo 
território, propiciados pela produção desigual histórica do latifúndio e da indústria da seca114, 
que são agravados durante as estiagens periódicas. O discurso oficial apresenta sua versão de 
que as desigualdades no sertão se dão devido ao quadro natural, negando as dimensões de 
dominação política. Como se sabe, traçando a geografia das relações políticas no sertão, é 
possível elencar os elementos históricos de dominação política e econômica desde o processo 

 
114Do ponto de vista da abordagem política: Espaço dos coronéis, da oligarquia latifundiária, das eleições 
fraudulentas e das violentas disputas pelo poder político. “[...] A manipulação interesseira dos recursos 
destinados às obras contra as secas e a obtenção de favores políticos, via clientelismo, eram fatos conhecidos, 
mas, e esta observação deve ser registrada, não chegavam a afetar a imagem de sofrimento da região. 
[..]”(CASTRO, 1992, pp.59-60) 
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de colonização.  
Por outro lado, na escala do sertão, no âmbito da virada do século XIX para o século 

XX, incontestavelmente ecoava um burburinho contra a propriedade privada, com as ações de 
saque que se espalharam desde a seca de 1877, se fortalecendo com as lutas de Canudos como 
um projeto de reforma agrária popular. Nas palavras de Davis (2002, p. 92): “Os sertanejos, 
“os homens mais honrados do mundo,” começaram a roubar gado e a saquear fazendas”. 

Nesse sentido, buscando dar visibilidade a estes sujeitos vencidos, procuramos trazer 
à tona seu ponto de vista, pois como alerta Martins (1992, p.19), “a memória é um meio de 
afirmação dos que foram excluídos do fazer História. Por meio dela, declaram-se sujeitos”. 
De todo modo, o fenômeno das secas assolando os pobres sem-terra do sertão não diz respeito 
apenas ao fenômeno físico-climático, mas também a história de produção do latifúndio no 
Brasil, que em todo processo de colonização desenraizou esses sujeitos e consolidou as 
desigualdades sociais e territoriais. 

Para Scoot (2011), o tema das rebeliões e revoluções camponesas nos trabalhos 
acadêmicos tem sido abordado de forma insatisfatória, pois privilegia o entendimento dos 
camponeses como contribuintes anônimos em estatísticas de recrutamento militar, migração 
de mão-de-obra, esquecendo o tema da insurreição camponesa. Em suas palavras: “O fato é 
que, apesar de toda a sua importância quando efetivamente ocorrem, as rebeliões camponesas, 
para não falar de “revoluções” camponesas, são poucas e temporalmente muito espaçadas”. 
(SCOOT, 2011, p. 218). Ele argumenta que as revoltas fracassadas podem ganhar algumas 
concessões por parte do Estado ou dos latifundiários, “tais ganhos, entretanto, são incertos, ao 
passo que o massacre, a repressão e a desmoralização da derrota são bastante certos e reais” 
(Ibidem, p. 218). 

Para o autor, contudo, a ênfase na leitura das lutas camponesas não deveria ser dada 
aos conflitos, mas às “formas cotidianas de resistência camponesa”, que se dão através das 
“armas ordinárias dos grupos relativamente desprovidos de poder: relutância, dissimulação, 
falsa submissão, pequenos furtos, simulação de ignorância, difamação”. Em outra passagem 
ele afirma: 

 
Onde a resistência cotidiana se distingue mais evidentemente de outras 
formas de resistência é em sua implícita negação de objetivos públicos e 
simbólicos. Enquanto a política institucionalizada é formal, ostensiva, 
preocupada com a mudança sistemática e de jure, a resistência cotidiana é 
informal, muitas vezes dissimulada, e em grande medida preocupada com 
ganhos de facto imediatos.” [...] “A insubordinação ostensiva provocará, em 
praticamente qualquer contexto, uma resposta mais rápida e feroz do que 
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uma insubordinação que pode ser tão penetrante, mas nunca se aventure a 
contestar as definições formais de hierarquia e poder. Para a maioria das 
classes subalternas que, de fato, tiveram historicamente escassas 
possibilidades de melhorar seu status, essa forma de resistência foi a única 
opção (SCOOT, 2011, p.223). 
 

 
Tal perspectiva é desenvolvida desde as análises de Thompson (1998) sobre a 

economia moral e saques na Europa, em suas palavras: “A ética popular sancionava a ação 
direta coletiva, o que era categoricamente reprovado pelos valores da ordem que sustentavam 
o modelo paternalista” (p.167). Em outra passagem ele diz: “vimos examinando um padrão de 
protesto social que deriva de um consenso a respeito da economia moral do bem-estar público 
em tempos de escassez” (p.193). 

No caso brasileiro, de acordo com Ruy Moreira (2014), a transição entre o Estado 
colonial português, em que predominou o colonialismo e a escravatura, para o Estado 
nacional, que se deu no século XIX, “o eixo economia-política se unifica espacialmente no 
plano interno, formando-se uma estrutura espacial única” (p.40). Como alerta este autor, 
mantem-se o padrão agroexportador, mas em um movimento de acumulação primitiva interna. 
Em suas palavras: “Com isso, as classes sociais têm já um caráter de classes sociais do campo 
e da cidade, em um início de formação de vertente cidade-campo dos dominantes e vertente 
cidade-campo dos dominados” (MOREIRA,2014,p.41). 

Para Florestan Fernandes (2005), o elemento crucial foi o padrão civilizatório que se 
expandiu no Brasil depois da independência, envolvendo a assimilação das formas 
econômicas, sociais e políticas do chamado “mundo ocidental”. Para este sociólogo, é 
importante esclarecer que o liberalismo como filosofia política, mesmo com todas as 
deformações que ocorreram na sua reelaboração no meio brasileiro, deu substância aos 
processos de lenta desagregação da ordem colonial e posterior modernização. Em suas 
palavras: 

 O que ocorreu com o Estado nacional independente é que ele era liberal 
somente em seus fundamentos formais. Na prática, ele era instrumento da 
dominação patrimonialista no nível político. Por essa razão, esdruxula para 
os que não raciocinam sociologicamente, ele combinou de maneira 
relativamente heterogênea e ambivalente as funções da Monarquia 
centralizada com as da Monarquia representativa. Enquanto veículo para a 
burocratização da dominação patrimonialista e para a realização 
concomitante da dominação estamental no plano político, tratava-se de um 
Estado nacional organizado para servir aos propósitos econômicos, aos 
interesses sociais e aos desígnios políticos dos estamentos senhoriais 
(FERNANDES, 2005,p.90).  
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Nesse momento, cabe tomar nota da argumentação de Neves (2000) em sua narrativa 
sobre a constituição do sujeito político sertanejo nas experiências acumuladas com ações de 
saques nos períodos de seca no sertão semiárido115, na qual afirma que os retirantes 
imprimiram novas formas de negociação com as elites locais por meio da pressão contra a 
propriedade privada. Por outro lado, a crítica prática da propriedade privada realizada pelo 
sertanejo em suas ações de massa em contexto de secas, devem ser compreendidas como “atos 
de vontade que precisam ser examinados em sua própria especificidade” (NEVES, 2000, 
p.14). Para Neves (2000), tais ações estão embrenhadas de “forma de negociação política que 
possui características especificas e não pode ser avaliada a partir dos padrões e códigos da 
política representativa, dita Moderna” (Ibidem, p.14).  

O mesmo autor também afirma que, contudo, a tradição de análise dos movimentos 
sociais brasileiros não dá atenção aos processos de rebeldia espontâneos, como aqueles de 
saque feito pelos sertanejos, entendendo-os como pré-políticos. Nesse debate, no tocante ao 
Nordeste brasileiro, leituras influenciadas pelo método que apresenta uma determinação a 
priori que diz respeito a separação entre base econômica  e superestrutura política e cultural, 
afirmam que os movimentos políticos apareceriam apenas após a etapa de industrialização, na 
qual surgiria a categoria do operário, que se organizaria no interior de uma hierarquia sindical, 
sendo organizada por ideias exteriores à sua própria classe, manifestadas pelos partidos.   

De todo modo, para o discurso oficial, a seca passou a ser um problema também nas 
pequenas cidades no final do século XIX, pois os retirantes sertanejos exigem, com sua 
presença indesejada, uma solução imediata para suas aflições: trabalho, comida, esmolas. Nas 
palavras do autor: “O temor da população era de que os retirantes, em desespero, atacassem as 
propriedades, as casas e estabelecimentos comerciais para satisfazer sua fome animal e, 
embriagados pela violência, destruíssem o tecido social”. (NEVES, 2000, p.41). 

Trata-se de um conflito entre dominação e apropriação na produção do território. Por 
um lado, a apropriação do território através das ações de massa contra o latifúndio, bem como 
ações espontâneas de saque ao comércio das cidades em momentos de fome extrema. Na 
argumentação de Neves (2000), se referindo aos retirantes desenraizados da terra no Nordeste 
seco como um todo, no final do século XIX, pode-se dizer que estes procuravam qualquer 
meio para sobreviver, mesmo tendo que enfrentar a violência. 

Como se sabe, o sertão semiárido tem como característica territorial a formação do 
latifúndio desde o processo de colonização, com a doação de terras pelas capitanias 

 
115 Nos anos de 1877-80, 1888-89, 1903, 1915, 1932, 1942-3, 1951-3, 1957-9, 1970-1, 1978-83, 1993-94 e 1998 
– Ver: NEVES (2000). 
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hereditárias para ‘grão senhores’ colonizadores através das sesmarias. Com isso, sem acesso à 
terra e ferramentas, os sertanejos pobres encontram grandes dificuldades com as secas 
periódicas, que os atingem com a fome, formando um contexto político para a busca por 
soluções drásticas, associadas as suas necessidades extremas. Os sertanejos se lançam em 
ações de saques ao comercio, feiras das grandes cidades e centro regionais, em busca da 
sobrevivência.  

Em sua pesquisa com fontes e arquivos, Neves(2000) apresenta que em 1889 já 
haviam ocorrido ações de saque no Cariri, como em Barbalha e Crato. Na primeira cidade, um 
grupo de 500 pessoas atacou armazéns e o comércio, amotinando a população local no interior 
de suas casas; já no Crato, um grupo de 2000 mil pessoas saqueou o armazém de socorros. 
Nesse contexto, os conflitos entre dominação e apropriação se tornam evidentes. Para o autor, 
na seca de 1932 novas levas de migrantes chegavam ao Cariri, na procura pela promessa de 
emprego em obras públicas, em que a cidade de Juazeiro aparecia como opção. Neste ano, os 
retirantes “movidos pelo desespero da fome, assaltaram alguns estabelecimentos” (NEVES, 
2000, p.119). A iminência das ações de saque foram temidas pela população das cidades do 
Cariri quando cerca de 5.000 mil retirantes se concentraram nas proximidades da casa do 
prefeito de Juazeiro do Norte pedindo trabalho.  

Por outro lado, em 1932 “os jornais [de Fortaleza] anunciavam que a região do Cariri 
estava segura contra as invasões por causa das enérgicas medidas de seus administradores 
(leia-se espancamentos e assassinatos)” (RIOS, 2014, p. 69). Neste ano, o governo estadual 
cria o departamento de secas, considerando as tarefas do poder público de acolher as vítimas 
da crise climática com o discurso de minorar seus sofrimentos, pretendia-se evitar que a 
grande massa de população flagelada chegasse as cidades, como pedintes e saqueadores do 
comércio. Assim, “são criados, então, vários campos de concentração, espalhados pelas várias 
rotas de migração no sentido do interior para a capital” (RIOS, 2014, p. 123). 

No Cariri foi criado o campo de concentração do Burity, localizado na estrada que liga 
as cidades do Crato e Joaseiro, “recebendo as migrações que se dirigem às áreas úmidas do 
Vale do Cariri.” (RIOS, 2014, p. 123). De acordo com dados levantados por Neves (2000)116, 
o campo de concentração do Burity chegou a abrigar cerca de 59.863 retirantes no auge da 
seca em janeiro de 1933.  De acordo com Silva (2010), outro episodia de luta sertaneja no 
Cariri se deu com o Caldeirão entre os anos de 1926 e 1936, em que camponeses se 
estabeleceram em terras que foram “confiadas pelo padre cicero ao beato José Lourenço” 

 
116 Ver tabela em Neves (2000, p. 253). 
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(SILVA, 2010, p.76). Como se sabe, muitos dos retirantes que procuravam padre Cícero em 
Juazeiro eram orientados a trabalhar na agricultura como forma de subsistência, surgindo 
nesse contexto a comunidade do caldeirão.  

De acordo com este autor, “a grande seca do Nordeste de 1932 mostrou o nível de 
autonomia e autosustentação alcançado pela comunidade do caldeirão” (SILVA, 2010, p.83). 
Enquanto muitos retirantes esbarraram nas medidas de contenção no campo de concentração 
do Burity, outros encontraram apoio na comunidade do caldeirão, como relata o autor, 
garantindo sua segurança alimentar. Em suas palavras: “ a igualdade social, econômica, a 
solidariedade e a fraternidade praticada no caldeirão chamaram atenção de vários camponeses 
que lá se refugiaram, deixando para trás as condições de expropriação e subordinação as quais 
eram submetidos nos latifúndios da região.”(Ibidem, p.84). Nesse contexto, os coronéis da 
região se prevenindo contra a possibilidade de outros camponeses seguirem o exemplo do 
caldeirão, fundando comunidades com o mesmo princípio organizativo e comprometendo a 
abundância de força de trabalho camponesa, inicia uma campanha contra a figura do beato 
José Lourenço, culminando no massacre à comunidade em 1936. 117 

Em nossa visão, a proposta de reconstrução do ponto de vista dos sujeitos sertanejos 
subalternos, em suas ações espontâneas de saque e pressão contra a propriedade privada, 
impõe a necessidade de análise destes como sujeito político, surgindo uma crítica para aqueles 
que os analisam sob o ponto de vista das elites apenas como uma mão de obra barata. De 
acordo com Neves (2000), as ações desde o final do século XIX até a seca de 1958 
consolidaram a tradição de saques e ações de massa como forma de pressão contra a 
propriedade privada. Como ressalta o autor, esta tradição se tornou contemporânea de outros 
movimentos sociais no campo em gestação, como as ligas camponesas, o que causava certo 
pavor às elites em transição de um capitalismo baseado na propriedade rural para um 
capitalismo ancorado em investimentos urbanos em comércio, serviços e industrialização. 

De todo modo, até o último quarto do século XX foi possível observar ações de 
saque ao comércio das cidades por todo o Nordeste no contexto de seca. Em 1981, por 
exemplo, devido a pressão política exercida o governo militar precisou elaborar planos de 
emergência para atender a população “flagelada” que vinha assombrando a população das 
cidades.118 Em 1998, a pressão política das ações de saque nas cidades do Nordeste pelos 

 
117 Ver SILVA (2010):  de acordo com a argumentação deste autor, o sonho do caldeirão contribuiu com a 
autoafirmação dos camponeses da região do cariri quando os mesmos se lançaram na ocupação das terras do 
caldeirão, formando o atual assentamento 10 de abril.  
118 Ver: A seca já preocupa Brasília. In: Folha de São Paulo, 08/03/1981. 
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sertanejos sem-terra abalou o governo FHC.119 Nesse ano, na Paraíba, foi noticiado no Jornal 
Folha de São Paulo do dia 27/04/1998 que “Entre março e abril, 1.600 trabalhadores rurais 
famintos invadiram 13 municípios do sertão.” Em Pernambuco, o Jornal Folha de São Paulo 
do dia 06/05/1998 afirmou que o MST organizou ataques a supermercados, havendo 
confronto entre a polícia e os saqueadores. Em consonância com o pensamento de Araújo 
(2000), afirmamos que tais ações se apresentam na esteira das raízes históricas da exclusão 
social no Brasil, devido a herança latifundiária que bloqueia a reforma agrária.    

Para Oliveira (1978, p. 94), o surgimento das ligas camponesas em meados do século 
XX, constituída por pequenos sitiantes, meeiros, arrendatários, destrói a pax agraria 
nordestina, em que os latifundiários “[...] em resposta à atuação das ligas camponesas, 
armam-se e tentam derrotar o antagonista no terreno da luta direta, pela eliminação de suas 
lideranças, pela expulsão forçada dos trabalhadores das terras que consideram usurpadores”. 
Para o autor: “Essa massa agrária aparecia pela primeira vez, na história social e política do 
Nordeste, como agente político autônomo, de perfil definido, que não poderia mais ser 
confundido com os eleitores de cabresto, com o voto de curral” (Ibidem, pp.106-107).  

Entretanto, tendemos a discordar de tal afirmação em que as ligas camponesas seriam 
a primeira aparição de uma contradição e conflito político entre camponeses e latifundiários, 
tendo em vista toda a história de conformação dos sujeitos políticos sertanejos. De todo modo, 
é verdade que o movimento das ligas camponesas teve grande potência no interior da história 
das lutas sociais brasileiras pela articulação com as lutas sociais da cidade da cidade de 
Recife, bem como com o movimento operário do Sudeste brasileiro, em articulação com 
sindicatos de diversas filiações e com setores da Igreja Católica. Ademais, Pensando a 
formação sócio-espacial dos Sertões do Nordeste, de acordo com Moreira (2014), a rebelião 
camponesa de Canudos (1893-1897) põe em xeque a aliança cidade-campo agrário-industrial 
na transição para a república velha. Para este autor, o campesinato dos sertões do Nordeste 
não é uma massa inerte, pois sempre travou lutas intensas120.  

De nossa parte, avançando na argumentação, no âmbito da virada do século XIX para 
o século XX, levando em conta todas as desigualdades do acesso à terra desde a colonização, 
vamos observar um movimento diferenciado de reação dos sujeitos subalternos. Com as 
seguidas secas, que provocaram um verdadeiro êxodo do sertão (Ver Figura 15), formou-se 

 
119 Ver: Na seca de 98 fome mostra a cara do saque. In: Folha de São Paulo, 14/06/1998. 120 “O campesinato é posto sistematicamente de lado pela propaganda da maior parte dos partidos nacionalistas. 
Mas é claro que, nos países coloniais, só o campesinato é revolucionário. Nada tem a perder e tem tudo a 
ganhar.” (FANON, 1968 , p.46) 
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um contexto no qual foi possível que: “os sertanejos começassem a roubar gado e a saquear 
fazendas.” (DAVIS, 2002, p. 92). Podemos observar que o contexto apresentado no tópico 
anterior sobre as ações de saque, se repetiu em todos os sertões semiárido nos períodos de 
seca, se diferenciando no caso de Canudos, em que a partir de 1893 os sujeitos sertanejos 
subalternos buscavam uma solução não menos radical de acesso à terra. 
 
                                                 Figura 15 Êxodo do sertão. 

                                                          Fonte: DAVIS (2002). 
 
 Para Davis (2002, p. 198), na esteira das ações de massa sertaneja, a Guerra de 

Canudos nos anos de 1896-97 “é um dos fatos definidores da história moderna do Brasil”. O 
autor relata que Antônio Conselheiro e seus seguidores não procuravam conflitos. Como uma 
resistência contra a república velha, que eles acreditavam ser os sinais do fim dos tempos, 
formou-se um movimento que chamou atenção dos sertanejos e trabalhadores em geral para 
sair das cidades do sertão e litoral, pois nutria intensos sentimentos de justiça social, contra a 
escravidão e exploração dos pobres que “levaram-no a defender a desobediência não violenta 
civil e religiosa.” (Ibidem, p.201). 

Acreditamos que no caso da Guerra de Canudos, temos um exemplo de luta social 
popular desenvolvida no sertão semiárido brasileiro. Para Darcy Ribeiro (1995), a Guerra de 
Canudos se caracteriza como um conflito de classes, no qual se enfrentam de um lado, os 
privilegiados proprietários de terra, de bens de produção, que são predominantemente 
brancos, e de outro lado, as grandes massas de trabalhadores, estas majoritariamente mestiças 
ou negras. 
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No livro os Sertões, Cunha (2000, p. 168) descreve o momento no qual os 
camponeses ainda não haviam construído a cidade de Canudos, mas quando Conselheiro se 
levanta contra a república: “Viu a república com maus olhos e pregou, coerente, a rebeldia 
contra as novas leis.”  Com relação aos conflitos da época, Euclides da Cunha afirma: “foram 
em um crescendo tal de depredações e desacatos, que despertaram a atenção dos poderes 
constituídos [...] talavam-se fazendas, saqueavam-se lugarejos, conquistavam-se cidades!” 
(CUNHA. 2000, p.180). 

Nesse contexto, de transição político-econômica nacional, a comunidade de Canudos 
surge como uma resistência ao capitalismo nacional que se anunciava. As grandes levas de 
sertanejos que viviam o drama do latifúndio e eram assolados pelas recorrentes secas em todo 
o sertão resolveram se organizar. Assim, Canudos surgia como uma cidade resistente à seca, 
com o cultivo das margens do rio de legumes e frutas, proporcionando subsistência para cerca 
de 35 mil pessoas121, sertanejos, descendentes de escravos fugitivos, vaqueiros, ex-
cangaceiros e remanescentes do povo indígena Kiriri. 

Em outra passagem, o autor de Os Sertões informa como se deu a construção da 
cidade e a peregrinação de grande contingente de população para sua construção: “povoado 
nascente ao fundo dos sertões do Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe chegavam sucessivas 
caravanas de fieis. Vinham de todos os pontos, carregando os haveres todos.[...]”. (CUNHA, 
2000pp.170-171). Martins (1990), por sua vez, em seu estudo sobre os camponeses e a 
política no Brasil, destaca que Antônio Conselheiro fazia uma interpretação política e de 
classe do processo que estava atingindo o povo, pois Canudos era um movimento marcado 
por critérios de justiça que se contrapunham à justiça parcial e de classe dos coronéis. 

Para Darcy Ribeiro (1995, p.168), os trabalhadores não encontravam autonomia, 
assim: “A classista prevalece porque os sertanejos, sublevados pelo Conselheiro, combatiam, 
de fato, a ordem fazendeira, que, condenando o povo a viver num mundo todo dividido em 
fazendas, os compelia a servir a um fazendeiro ou a outro.” Em outra passagem, ele diz: 
“Desde o princípio os fiéis do Conselheiro eram vistos como um grupo crescente de 
lavradores que saíam das fazendas e se organizavam em si e para si, sem patrões nem 
mercadores, e parecia e era tido como o que há de mais perigoso.” (RIBEIRO, 1995, p.174). 
Nas palavras de Davis (2002), os sertanejos em Canudos não procuravam guerra e sim o 
acesso à terra: 

 
 

121 Ver: DAVIS (2002); MARTINS (1990). 
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Como tem enfatizado histórias recentes, nunca houve rebeliões do sertão 
(título em inglês da reportagem de Euclides da Cunha), mas apenas uma 
tentativa de isolamento pacífico em autonomia milenarista. Como os antigos 
quilombos (repúblicas escravas) do Nordeste, porém, o simples desejo de 
Canudos de ser deixada em paz era encarado como uma terrível ameaça a 
ordem social. Por um lado, a cidade santa drenou o excedente de mão de 
obra barata fora isso existente e disponível para as oligarquias locais [...]. Do 
outro, significou a resistência bem sucedida à nova ordem que as elites 
paulistas e seus aliados republicanos tentou impor em todo Brasil (DAVIS, 
2002, p. 202). 

 
 
De todo modo, no ano de 1896 se inicia a resistência de Canudos, apenas com 

bacamartes e facas de mão, contra, ao primeiro momento, as tropas baianas, que estavam 
atendendo aos pedidos de repressão realizados pelos donos de terra. Os sertanejos de Canudos 
se organizaram, fazendo baixas nas três primeiras tentativas de repressão organizadas pelos 
donos de terra em conjunto com a república velha. Nas palavras de Davis (2002, p.204): “O 
ataque final começou em julho [1897], mas o povo de Canudos, sabendo muito bem que era 
uma guerra de extermínio, resistiu durante longos três meses a artilharia moderna.” 

Para Ribeiro (1995, p.175): “nenhuma paz era possível entre quem lutava para 
refazer o mundo em nome dos valores mais sagrados e as forças armadas que cumpriam seu 
papel de manter esse mundo tal qual é.” Para este autor, em torno de Antônio Conselheiro, 
que foi um profeta e grande reformador social, se concentrava Canudos, no alto do sertão são-
franciscano, se apresentando como um “surto de religiosidade bíblica” atraindo os 
trabalhadores para o abandono das grandes fazendas em busca da salvação.  

As primeiras expedições armadas contra Canudos fracassaram “diante do poder de 
liderança de Antônio Conselheiro, fundado em sua capacidade de infundir esperança de 
salvação e de uma vida melhor na própria terra, as massas sertanejas.”(RIBEIRO, 1995,p.175) 
Em outra passagem, ele diz: 

 
A insistência dos oprimidos em abrir e reabrir as lutas para fugir do destino 
que lhes é prescrito; e, de outro lado, a unanimidade da classe dominante que 
compõe e controla um parlamento servil, cuja função é manter a 
institucionalidade em que se baseia o latifúndio. Tudo isso garantido pela 
pronta ação repressora de um corpo nacional das forças armadas que se 
prestava, ontem, ao papel de perseguidor de escravos, como capitães do 
mato, e se presta, hoje, à função de pau-mandado de uma minoria infecunda 
contra todos os brasileiros (RIBEIRO, 1995, p.175). 
 

Darcy Ribeiro, por outro lado, afirma que Canudos fica na memória da história do 
Brasil, como uma tradição oral das populações sertanejas, “sobretudo, a lição de esperança 
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dos ensinamentos de Conselheiro sobre a possibilidade de criar uma ordem social nova, sem 
fazendeiros, nem autoridades” (RIBEIRO, 1995, p.359). 

Para Martins (1990), por sua vez, a análise dos movimentos camponeses no Brasil, 
desde o final do século XIX com a luta de Canudos no Nordeste, passando pelo banditismo 
social, até as ligas camponesas já na metade do século XX, indica que tais lutas avançaram 
mais rápido que os partidos de esquerda pudessem compreender. Para este autor, a perspectiva 
evolucionista dos partidos marxistas faz com que as lutas camponesas sejam compreendidas 
como pré-políticas, pois “apenas a partir de uma força de fora, isto é, externa, é que esses 
movimentos podem se transformar em movimentos políticos propriamente ditos” (Ibidem, 
p.27). 

De acordo com o estudo de Villa (1997) sobre a comunidade de Canudos, se faz 
necessário a valorização dos aspectos culturais da tradição sertaneja, principalmente no que 
diz respeito aos mutirões e as formas organizativas, que possibilitou: “a sobrevivência de 
milhares de conselheiristas à margem do sistema de dominação coronelístico”(Ibidem, p.11). 
Em outra passagem o autor afirma:  “indico a necessidade de compreender a experiência 
conselheirista como um grande momento da história nordestina, onde os sertanejos lutaram 
para construir um mundo novo, enfrentando o Estado dos landlords” (VILLA, 1997, p.12). 

Na construção da utopia sertaneja, Conselheiro dava sentido à vida dos sertanejos, 
demonstrando diariamente o poder de dominação do Estado em articulação com a Igreja e os 
latifundiários, bem como a possibilidade de superação desta ordem social. Para Villa (1997), 
não há uma pregação política revolucionária no sentido ocidental, mas é a prática cotidiana 
que coloca a religião como elemento aglutinador da comunidade. Diz o Conselheiro: “Eis aí a 
República, o cativeiro, trabalhar somente para o governo. É a escravidão anunciada pelos 
mapas que começa” (Ibidem, p.52). De acordo com a análise deste autor, “Antônio 
Conselheiro começou a dar corpo à ideia de fundar uma cidade comunitária, onde não 
houvesse discriminação nem privilégios” (Ibidem, p.54). 

Nesse sentido, a cooperação foi elemento essencial para a reprodução da 
comunidade, pois a organização econômica tinha como base o comunitarismo, “isto é, a 
responsabilidade de cada indivíduo pela manutenção da coletividade. Várias atividades 
adotavam o uso do mutirão, uma antiga tradição do mundo sertanejo” (VILLA, 1997, p.65). 
Em suas palavras: 

 O mutirão foi adotado nas pequenas propriedades quando da derrubada da 
mata, semeadura, limpeza da roça e colheita, além da edificação das casas. 
[...] Estas atividades desenvolveram-se à margem do complexo escravo-
latifundiário, funcionando como um contraponto à economia mercantil 
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voltada para o mercado externo. Até na realização do mutirão estava 
explicita a diferença; era um dia de festa, onde o trabalho não se dissociava 
da alegria, da satisfação em ajudar um indivíduo ou a coletividade. (VILLA, 
1997, p.65).  
 

Neste estudo, o autor alerta que o Conselheiro não gostava de dinheiro “não dormia 
com um tostão de um dia para o outro. Se recebia esmolas logo as passava a quem se achasse 
junto dele” (Ibidem, p.67). De todo modo, a existência de dinheiro na comunidade se 
caracterizava pelas esmolas e doações que os moradores recebiam, mas de acordo com o 
autor, dada a organização da comunidade, o mesmo não permeava as relações sociais.  

Os princípios religiosos da comunidade rechaçavam a acumulação e demonstração 
de riqueza, pois “boa parte do intercâmbio era realizada pela troca simples, não mediatizada 
pela moeda” (Ibidem, p.68). O autor destaca que no ápice da guerra, durante a quarta 
expedição, foram queimadas as notas de dinheiro, que naquele momento de nada serviriam.  

De acordo com a argumentação de Villa (1997), podemos observar a subalternidade 
dos construtores da comunidade de Canudos, “que não encontrava na estrutura de dominação 
tradicional meios de subsistir e/ou de agir com relativa autonomia” (Ibidem, p.68). Em outras 
palavras: “A migração para o arraial e a construção da comunidade, longe de representar uma 
ameaça para a ordem pública, era para o sertanejo um momento de independência, de 
autonomia, frente ao poder autocrático secular dos dominantes” (VILLA, 1997, p.78). 

Por outro lado, como é destacado por Euclides da Cunha (2000), em outra passagem, 
Antônio Conselheiro e seus seguidores ao construírem a Jerusalém de taipa não procuravam 
conflitos com a República, mas sim a construção de uma saída sócio religiosa para a 
sociedade sertaneja. Em suas palavras, Canudos “era um lugar sagrado, cingido de 
montanhas, onde não penetraria a ação do governo maldito.”(CUNHA, 2000,p.170) e afirma 
que: “O sertanejo defendia o lar invadido, nada mais.”(Ibidem, p.399).   

Em nossa análise, procuramos salientar a perspectiva de Canudos como uma saída 
alternativa para a República que se instalava. Podemos dizer que se trata de uma apropriação 
diferenciada do espaço na perspectiva de classe, ressaltando a iniciativa de construção de uma 
cidade comunitária que procurava sua autossuficiência com a produção de alimentos, na base 
do mutirão. Tencionamos apresentar o traço de solidariedade, que existiu entre aqueles 
sujeitos subalternos, na sua maioria de sertanejos. 
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De acordo com Villa (1997), o livro os Sertões de Euclides da Cunha122 é uma 
barreira para o conhecimento da comunidade histórica. Cunha teve uma pequena passagem 
pelas trincheiras da guerra, cerca de 16 dias durante a quarta expedição, tendo se aproximado 
duas vezes das trincheiras, conseguindo a maior parte de suas informações com os oficiais. 
Por sua vez, pelos jornais, depoimentos de sobreviventes e documentos oficiais, Villa (1997) 
fez sua pesquisa de resgate da memória, “sempre tendo de enfrentar o preconceito dos 
dominantes que desqualificam quaisquer manifestações dos de baixo, como se estes não 
tivessem direito ao registro histórico ou, o que é mais grave, a fazer história” (VILLA, 1997, 
9). 

A título de exemplo da análise problemática de Cunha (2000), podemos fazer uma 
diferenciação entre o que ele chama de jagunço e os cangaceiros. Os primeiros seriam aqueles 
mercenários contratados pelos coronéis nos primeiros combates, ao passo que os cangaceiros 
são aqueles subalternos que se uniram ao conselheiro na construção da utopia sertaneja. Nas 
palavras de Ribeiro (1995, p.174): “esse contingente humano foi capaz de enfrentar e vencer, 
primeiro, as autoridades locais e os fazendeiros, aliciando jagunços; depois, as tropas 
estaduais e, por fim, diversos exércitos armados pelo governo federal.”  

De nossa parte, procuramos analisar a prática da formação da cidade de Canudos 
como a produção de um território autônomo por meio do acesso à terra, pois o povo sertanejo 
no contexto de um processo de colonização que produziu o território de forma desigual, 
priorizando os latifúndios, estava em uma batalha pela sobrevivência, procurando uma saída, 
produzindo sua subsistência. Isso ao contrário da República, que para Antônio Conselheiro 
seria uma perpetuação e uma nova forma de ampliar o escravismo, no qual os homens iriam 
trabalhar apenas para comer e pagar os impostos.  

Como viemos destacando, buscamos fazer uma análise da problemática dos sujeitos 
sertanejos perante o processo de colonização e formação do latifúndio no semiárido. 
Expomos, no interior da problemática, o movimento histórico da luta social na comunidade de 
Canudos como uma luta sertaneja que serve de memória para os movimentos sociais, 
caracterizando o ponto de vista do sujeito sertanejo subalterno.  A perspectiva dialética de 
análise do território como um produto das relações de poder entre a dominação e a 
apropriação nos possibilitou uma ênfase na análise dos sujeitos subalternos, apresentando as 

 
122 De acordo com Machado (1995), Euclides da Cunha apresentava uma teoria eugenista amparada no 
evolucionismo biológico. Sua teoria foi incorporada pelo projeto de modernização autoritária na década de 1930, 
o reconhecendo como mestre do pensamento geográfico nacionalista. Com uma retórica pautada na necessidade 
do “progresso”, através da teoria dos contrastes, ele defendeu avanço do litoral modernizado sobre o sertão 
arcaico e estagnado, reafirmando uma teoria evolucionista da sobrevivência dos mais aptos.  
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possibilidades de apropriação e construção de um novo território por meio das lutas sociais. 
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6 - TERRITÓRIO E SUJEITO SUBALTERNO EM MOSSORÓ(RN).  
 
Tendo como referência o estudo do território no âmbito da dialética entre a dominação 

e a apropriação (HAESBAERT, 2007; 2014), buscamos compreender as transformações da 
dinâmica socioespacial dos sertões do Rio Grande do Norte. Acreditamos que não é possível 
tal empreitada sem um destaque para coexistência de diferentes temporalidades e 
territorialidades na constituição do território contemporâneo. Entretanto, vale destacar que o 
território não deve ser compreendido apenas na escala nacional, tendo em vista a 
multiescalaridade das relações de poder (HAESBAERT, 2007; 2014; SOUZA, 2016). Dessa 
forma, surge a necessidade de um aprofundamento nos elementos que dizem respeito à 
formação econômico-social brasileira em suas características econômicas, políticas e 
culturais. No tocante aos sertões nordestinos, uma problemática que diz respeito a todo o 
processo de formação sócio-espacial foi o latifúndio que se disseminou através das sesmarias 
e mantem sua força até os dias atuais. 

Em sua argumentação, pensando a concepção de território na Geografia, Castro (2005) 
afirma que os conflitos e relações de poder se apresentam devido aos diferentes interesses de 
grupos e classes sociais. Para esta autora: “as questões e os conflitos de interesses surgem das 
relações sociais e se territorializam, ou seja, materializam-se em disputas entre esses grupos e 
classes sociais para organizar o território” (Ibidem, p.41). Desenvolvendo essa citação, ela 
diz: “é na relação entre política – expressão e modo de controle dos conflitos sociais – e o 
território – base material e simbólica da sociedade – que se encontram os temas e questões do 
campo da geografia política” (CASTRO, 2005, p.41).  

Outro Geógrafo que apresenta uma contribuição no debate sobre território é Souza 
(2016), ao afirmar o entendimento desse conceito a partir das relações de poder com enfoque 
na dimensão política da produção do espaço. Em suas palavras: “O interessante, em seguida, é 
notar que, como projeção social de uma relação de poder, o território é, no fundo, em si 
mesmo, uma relação social. Mais especificamente, uma relação social diretamente 
especializada.” (SOUZA, 2016, p.35). 

Nesse debate, Gomes (1998) alerta sobre a realidade oligárquica no Nordeste e o papel 
do Estado na produção do território como instrumento de reprodução dos grupos oligárquicos 
através de políticas públicas voltadas para a criação de condições espaciais específicas. Para 
esta Geógrafa, devemos compreender o território como sendo socialmente produzido e “assim 
sendo, sua produção só pode ser entendida através da análise do processo histórico vivenciado 
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e produzido pela sociedade” (GOMES, 1998, p.435). Pensando o Nordeste e o Rio Grande do 
Norte, ela afirma a importância do entendimento da especificidade política na diferenciação 
entre o poder oligárquico e o coronelismo, no qual o primeiro se dá numa escala espacial mais 
ampla, muito ligado a dimensão estatal, ao passo que o último se dá numa escala espacial 
mais restrita, se fortalecendo como uma estrutura localizada de poder. 
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6.1 – ELEMENTOS DA PRODUÇÃO TERRITORIAL DOS SERTÕES DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
 

No que diz respeito aos sertões do Rio Grande do Norte, Azevedo (2007) alerta para 
a existência de uma cultura política local permeada por agentes políticos estaduais, regionais e 
locais que produziram uma série de instrumentos de manipulação e controle social, 
especialmente no campo cultural, que resulta em um espaço vivido carregado de valores e 
símbolos que remetem a grupos políticos familiares. Em suas palavras: “No Rio Grande do 
Norte, as forças políticas conservadoras e, portanto, o poder político e econômico de que 
dispõem alguns grupos partidários e/ou familiares, constituem e delimitam verdadeiros 
territórios conservadores de poder” (AZEVEDO, 2007, p.324). 

Assim, propomos pensar a escala dos sertões do Rio Grande do Norte como território 
sertanejo. Por um lado, no tocante ao território como categoria normativa, ou seja, como 
objeto de políticas de ordenamento territorial, o sertão aparece como espaço de relações de 
poder das oligarquias e dos coronéis, com suas políticas públicas especificas voltadas para 
mitigar a problemática das secas, como a geração de empregos com a construção de 
infraestruturas, dentre outras. Vale destacar que desde a segunda metade do século XX o 
processo de ordenamento territorial nos sertões do Nordeste se tornara mais complexo, com a 
interação de agentes econômicos nacionais e do processo de urbanização. Por outro lado, o 
território como categoria da prática nos leva a pensar os processos dialéticos de apropriação 
territorial pelos grupos subalternos no sertão, como os sem-terra, indígenas, quilombolas, bem 
como os processos de êxodo rural que produzem os migrantes sem-teto.   

No tocante a dimensão da apropriação cultural no território sertanejo, Azevedo 
(2007) ressalta que contraditoriamente a população preserva seus costumes e valores, práticas 
e saberes. Se referindo especificamente ao sertão do Seridó, o autor alerta para a existência de 
uma identidade espacial que remete a cultura indígena, além de elementos que se associam as 
economias da pecuária e do algodão, afirmando: “logo, o gado e o algodão são elementos 
essenciais constitutivos do imaginário, da cultura e da identidade seridoense” (Ibidem, p.120). 
Pensando o território sertanejo do Rio Grande do Norte na perspectiva dos subalternos, 
Azevedo (2007) destaca a capacidade de criação e invenção do povo sertanejo, especialmente 
o homem comum, que através de suas representações simbólicas, mantem a cultura material 
visível e forte.  

Nesse contexto, buscamos o entendimento da dinâmica socioespacial dos sertões do 
Rio Grande do Norte, dentro de suas especificidades, dando uma ênfase a compreensão dos 
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processos de produção do território e suas relações de poder. Para tanto, buscamos uma 
análise das contradições e da simultaneidade dialética das dimensões econômica, política e 
cultural na produção do território sertanejo.  No sertão nordestino, o processo de formação 
territorial segue a dinâmica do espaço nacional, sendo marcado pela colonização, no sentido 
de que as terras dominadas são incorporadas ao patrimônio da sociedade colonizadora, se 
tornando explicito o componente de violência que acompanha a ocupação das novas terras.  

A ocupação dos sertões através das sesmarias dá início a construção dos grandes 
latifúndios sertanejos, provocando inúmeras revoltas indígenas, dentre elas a própria guerra 
dos bárbaros, que “possibilitou a ocupação, pela pecuária, do Ceará, do Rio Grande do Norte, 
e de quase toda a Paraíba” (ANDRADE, 2011, p.186), incorporando grande extensão de terras 
do sertão à economia colonial portuguesa, “passando a fornecer os animais de trabalho e a 
carne às áreas mais povoadas da Mata pernambucana e do Recôncavo baiano”(Ibidem, p.186).  
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                                 Figura 16 Sertões de dentro e Sertões de fora. 
 

      Fonte: Andrade (1995, p.34).  
 
 

No século XVII se iniciou a ocupação dos sertões do Rio Grande do Norte com a 
multiplicação dos currais de gado através de inúmeros conflitos com as tribos indígenas. De 
acordo com Felipe (1988), com a consolidação do núcleo litorâneo que mais tarde viria a ser a 
capital do Estado, através da economia canavieira, inicia-se a ocupação dos sertões do Rio 
Grande do Norte, margeando os rios Piranhas – Açu e Apodi – Mossoró. Com essa expansão 
pelos “sertões de fora”, temos a consolidação dos caminhos do gado no Rio Grande do Norte, 
no qual os grão-senhores pernambucanos passaram a requerer sesmarias na capitania potiguar.  

Dito isto, para avançarmos na compreensão do processo de produção do espaço da 
cidade, nos reportamos aos seus primórdios para saber que ela se originou de um povoado 
surgido em 1772 após a tomada de posse do sítio Santa Luzia pelo Sargento-Mor Antônio de 
Souza Machado que era de origem portuguesa. Este foi o proprietário da primeira sesmaria, 
formando uma fazenda de gado localizada nas proximidades do rio Moçoró, onde em seguida 
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foi erguida a capela e, no entorno desta, as primeiras casas. Nesses primeiros tempos de sua 
história, Mossoró era abastecida por Aracati – CE, através dos comboios, vindos pelo 
caminho da praia, pois Aracati era a vila de maior importância econômica do Estado do Ceará. 
(ROCHA, 2005) 

Com o passar dos anos é que as riquezas regionais passaram a ser aproveitadas. A 
abundância de sal em Mossoró, Grossos, Areia Branca e Macau fez surgir uma rudimentar 
atividade industrial, baseada no comercio de peixe fresco, do sal, da carne de charque, bem 
como da cera de carnaúba e do algodão.  Rocha (2005) argumenta que nesse momento a 
Indústria Pastoril no Rio Grande do Norte crescia, também de tal forma que os criadores além 
de fornecerem gado às feiras e açougues da Paraíba e de Pernambuco, sustentavam a lucrativa 
indústria das carnes secas, firmadas em Mossoró e Açu, lugares conhecidos como oficinas. 
Segundo Rocha (2005, p. 26): “Com isso, as oficinas de Carne Seca fizeram de Mossoró uma 
referência em toda a Região Nordeste”. 

No caso de Mossoró, em 1852 o povoado que era marcado pela ocupação de 
sesmarias dos “sertões de fora”, foi desmembrado de Açú. Contudo, como argumenta Felipe 
(1982), é a partir de 1857 que a cidade de Mossoró vai conhecer um período de apogeu 
comercial. Ele afirma: “Nascia assim o empório comercial, e a primeira especialização de 
Mossoró, que aparecia naquele momento histórico como lugar privilegiado, sentado na área 
de transição entre a economia do litoral e a economia do sertão” (FELIPE,1982, p.18). Como 
nos diz Felipe (2001), a povoação que se forma em volta da capela cresce muito lentamente 
até o ano de 1857, quando, por conta do assoreamento do porto fluvial de Aracati, às margens 
da várzea terminal do rio Jaguaribe, comerciantes que usavam esse porto para escoamento de 
suas mercadorias transferem suas firmas e atividades para Mossoró. Nesse período, os navios 
da Cia. Pernambucana de Navegação Costeira passam a fazer escala na barra do rio Apodi-
Mossoró nas imediações de Areia Branca.  

Nesse período, Mossoró exercia um papel de importante Empório Comercial 
regional, fornecendo produtos regionais para outros estados e países em que, também, 
abastecia os sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará com produtos Importados. 
(FELIPE, 1988; ROCHA, 2005; PINHEIRO, 2006).  Segundo Felipe:  

 
Em 1870, precisamente aos 11 de novembro, a vila é elevada a cidade, que 
já contava com uma praça comercial. O ciclo do gado não era mais a 
economia hegemônica, a cidade cumpria a função de empório comercial 
que fez surgir outros capitais e outros sujeitos sociais, representados pelo 
comerciante, comprador e exportador. Nascia, assim, uma burguesia 
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mercantil, relativamente dinâmica, que impunha uma nova organização do 
espaço urbano, no intuito de consolidar a função de entreposto comercial de 
uma significativa região, a qual envolvia grande parte do sertão do Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Ceará. (FELIPE, 2001, P. 17)  

Nesse debate, Gomes (1998) alerta sobre a realidade oligárquica no Rio Grande do 
Norte e o papel do Estado na produção do território como instrumento de reprodução dos 
grupos oligárquicos. Para esta Geógrafa, devemos compreender o território como sendo 
socialmente produzido e “assim sendo, sua produção só pode ser entendida através da análise 
do processo histórico vivenciado e produzido pela sociedade” (Ibidem, p.435).  

No caso do Seridó, os caminhos dos sertões de fora e do sertão de dentro se 
encontram, já que tanto os grão-senhores da capitania da Bahia como de Pernambuco vão 
requerer sesmarias. Como destaca Felipe (1988), outra frente de ocupação do território do Rio 
Grande do Norte chega pelo Sertão, tendo origem na capitania da Bahia, que através do Rio 
São Francisco e dos seus afluentes como Pajeú e Brígida chegou ao alto curso do rio Piranhas 
– Açú, requerendo sesmarias no Seridó. Para Diniz (2008), a introdução do gado no sertão do 
Rio Grande do Norte ocorre inicialmente pela capitania da Bahia e posteriormente por 
Pernambuco. Já Andrade (1995), destaca os entradistas pernambucanos que através dos 
caminhos do gado dos sertões de fora chegaram até o sertão do Seridó.    

Como informa Diniz (2008, p.46), “na segunda metade do século XVII o sertão 
Norte-rio-grandense estava pontilhado de currais de gado, que tomaram o que antes era 
espaço dos índios”. Assim, em muitas das antigas fazendas de gado, que se multiplicaram nos 
sertões do Rio Grande do Norte, formaram-se pequenas cidades sertanejas. A primeira 
sesmaria do Estado data de 9 de janeiro de 1600, consolidando uma trajetória de produção de 
gado, pois “até meados do século XIX, o Estado era o principal fornecedor de gado de tração 
e corte para Paraíba e Pernambuco” (DINIZ, 2008, p.46).  

De todo modo, é preciso destacar que no alvorecer do século XVIII o Rio Grande do 
Norte era uma capitania subalterna. Com a carta régia de 11 de janeiro de 1701, a capitania do 
Rio Grande do Norte deixou de estar subordinada ao governo geral da Capitania da Bahia, 
tornando-se dependente da capitania de Pernambuco. O poder exercido por Pernambuco se 
dava em termos administrativos e eclesiástico forçando a província potiguar a repassar parte 
dos lucros. Nesse sentido, pensando as articulações entre política e economia na produção do 
espaço, temos essa argumentação: 
 

O processo de produção do espaço Norte-rio-grandense está ligado às 
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atividades agropecuárias [...]. O elemento povoador é a pecuária, as fazendas 
de gado são os primeiros núcleos do povoamento e as transformações 
espaciais são feitos para viabilizar a atividade do criatório. Num segundo 
momento, junta-se à criação de gado, a cultura do algodão, que impõe uma 
dinamicidade maior ao processo de produção do espaço Estadual. Pois o 
algodão, além do trabalho agrícola, requisitava processos de beneficiamento 
que originaram as primeiras unidades fabris do sertão norte-rio-grandense. 
(FELIPE, 1988, p. 66)  

Como nos informa Gomes (2017), no caso do sertão do Rio Grande do Norte, o 
desenvolvimento de cidades teve como fundamentos principais as feiras de gado e os centros 
de comercialização de algodão. No tocante à economia algodoeira, esta foi um grande 
impulsionador do crescimento das pequenas cidades entre o final do século XIX e início do 
século XX, tendo em vista que os fazendeiros passaram a dar maior impulso à cotonicultura 
devido as condições do mercado mundial, mas também por ser um produto que permitia ser 
produzido não somente pelos grandes proprietários de terra, mas também pelos pequenos 
proprietários, parceiros, arrendatários e posseiros. De acordo com Azevedo (2007, p.118): “o 
Rio Grande do Norte teve uma importante participação na configuração do espaço 
cotonicultor nordestino”. 

Como nos informa Diniz (2008), na transição do século XIX para o século XX o Rio 
Grande do Norte despontou como um importante produtor de Algodão, principalmente a 
região do Seridó, ocupando lugar de destaque na economia. De todo modo, no campo 
econômico, se faz importante enfatizar o papel do binômio gado-algodão na ocupação e 
fixação da população no sertão do Rio Grande do Norte, no qual o poder político das 
oligarquias e dos coronéis, de acordo com Gomes (1998), sempre trabalhou na produção do 
território de modo a favorecer a reprodução do poder político dominante. Vale destacar, de 
acordo com Araújo (2008), que a política das águas na construção de açudes no município de 
Caicó no início do século XX, por exemplo, não podem ser dissociadas dos ciclos econômicos 
e da política local no Seridó.  

Avançando na argumentação, Ab’Saber (1999) nos lembra que o semiárido 
nordestino é a região semiárida mais populosa do mundo, no qual o autor traz um 
aprofundamento na descrição das características físicas desse espaço e seu rebatimento na 
problemática das secas. Ab’Saber (1999) destaca principalmente as problemáticas de origem 
climática e hídrica, os baixos níveis de umidade, escassez de chuvas anuais, irregularidade no 
ritmo das precipitações ao longo dos anos, e prolongados períodos de estiagem, se associando 
a “solos problemáticos tanto do ponto de vista físico quanto do geoquímico (solos 
parcialmente salinos, solos carbonáticos) e ausência de rios perenes, sobretudo no que se 
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refere às drenagens autóctones.” (Ibidem, p. 7) 
Para o autor, dentro da especificidade do semiárido123, enquanto espaço físico, não 

podemos compreende-lo de forma isolada e separada da relação sociedade e natureza, 
desmistificando justamente a interação e a articulação de agentes produtores do espaço, 
entendendo fenômenos como a seca associados à interesses externos de ordem econômica e 
política na configuração da vida no semiárido.  

Está claro que as desigualdades sociais no sertão não estão associadas a fenômenos 
físicos, mas de ordem da dominação política. De todo modo “os trabalhadores das caatingas 
não podem conviver com a miséria, o desemprego aviltante, a ronda da fome e o drama 
familiar, criado pelas secas prolongadas.” (AB’SABER, 1999, p.40).  Manuel Correia de 
Andrade (2011), por sua vez, também destaca o papel do clima e das relações políticas no 
espaço dos coronéis, contudo, alerta: “o sertanejo está sempre preocupado com a 
possibilidade de uma seca, já que desde os tempos coloniais ela se vem repetindo, com maior 
ou menor intensidade, mas com periodicidade impressionante” (Ibidem, p.58). A professora 
Gomes (1998) destaca que o resultado das secas, com a ampliação do quadro de fome nos 
sertões nordestinos, passou a ser encarada como uma crise social. 

 Contudo, do ponto de vista da abordagem política, Castro (1992) ressalta o sertão 
nordestino como espaço dos coronéis, das oligarquias latifundiárias, das eleições fraudulentas 
e das violentas disputas pelo poder político.  Sendo assim, no contexto das secas, vamos 
presenciar a famosa indústria da seca, que se dava no ganho político-econômico das 
oligarquias e dos coronéis com a imagem de sofrimento da seca. Nas palavras de Gomes 
(1998, p.451): “a seca passou a ser um instrumento importante utilizado pelas oligarquias na 
produção do território, conforme seus próprios interesses. Assim, através da seca, as 
oligarquias reproduzem a essência de sua existência: o poder e a dominação.” 

Na transição do século XIX para o século XX, ficaram famosas as políticas públicas 
contra a seca como frentes de trabalho e programas de emergência, no qual os sertanejos 
pobres passaram a trabalhar na construção de açudes no interior das propriedades, obras de 
infraestrutura nas cidades. Foram criados órgãos ao nível federal como Inspetoria de Obras 
Contra as Secas – IOCS, bem como o próprio Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas – DNOCS. Contudo, como nos informa Gomes (1998), a intervenção do Estado no 

 
123 Nessa perspectiva, na procura da especificidade do sertão, segundo AB´Saber (1999), na América Latina 
existem três regiões semi-áridas que seriam a área Quarajira no norte da Venezuela e Colômbia; a diagonal do 
cone sul que abrange um grande número de países do cone sul; e o semi-árido nordestino que segundo Ab´saber 
e o mais populoso do mundo.  Para ele, a existência de gente povoando todos os recantos da nossa região seca 
era o principal fator de diferenciação do Nordeste interior em relação às demais regiões semi-áridas do mundo. 
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Nordeste até o final da segunda guerra mundial consistiu na construção de benefícios 
prestados às oligarquias, pois as secas se transformaram em instrumento de reprodução das 
oligarquias. Como destaca Castro (1992, pp.59-60), “A manipulação interesseira dos recursos 
destinados às obras contra as secas e a obtenção de favores políticos, via clientelismo, eram 
fatos conhecidos [...].”124 

No Rio Grande do Norte, de acordo com Gomes (1998), no período da Primeira 
República, havia apenas dois distritos eleitorais, sendo o primeiro localizado na região 
polarizada por Natal e um segundo que congregava 27 municípios do interior. De todo modo, 
“cada município possuía seu chefe político: fazendeiro, criador ou comerciante. Em alguns 
locais, percebia-se a existência de chefes ou famílias cujo poder ia além do seu município.” 
(Ibidem, p. 458). Entretanto, ressalta a autora, podia-se perceber uma reciprocidade entre as 
oligarquias e os coronéis. Em suas palavras:“para a reprodução do poder oligárquico recorria-
se ao poder municipal quase sempre expresso na figura do coronel, que garantia os votos para 
consolidar o poder das oligarquias. Em troca recebia favores [...] era uma relação de 
reciprocidade.”(Ibidem, p.460).  

A título de exemplo, no início do século XX ocorreu a consolidação da oligarquia 
algodoeira-pecuarista do Seridó no contexto político do Rio Grande do Norte, deslocando, por 
alguns anos, o centro de poder da região litorânea para a sertaneja, provocando mudanças 
significativas no processo de produção do território. Nesse contexto, a autora afirma: “o 
território passou a ser então produzido tendo por base a problemática da seca, principal 
preocupação do grupo dominante.” (GOMES, 1998, p.461). Conhecendo bem a questão, os 
novos representantes passaram a fazer reivindicações ao poder federal para a construção de 
obras de infraestrutura, como a construção de açudes, desobstrução de vales de rios, 
construção de estradas, dentre outras, que serviriam como frentes de trabalho para os 
sertanejos pobres. Contraditoriamente, pensando a produção do território, também temos a 
presença dos subalternos no sertão, como podemos observar: 

 
A ocorrência da seca apresenta-se de uma forma bastante dialética sobre o 
território. Para os coronéis as secas eram, até certo ponto, um fenômeno 
benéfico. Isto porque, como troca da garantia do poder oligárquico, recebiam 
favores além de condições especiais ligadas à infraestrutura, para que o 
mesmo não fosse atingido de uma forma drástica pelos períodos de secas. No 
entanto, a seca se constituía também numa grande ameaça. Os intensos 

 
124 De acordo com Oliveira (1978, p. 53): “O Estado foi capturado por esse “Nordeste” algodoeiro-pecuário, e 
mais do que isso, num mecanismo de reforço, o Estado era esse “Nordeste” algodoeiro-pecuário.” Nesse sentido, 
Oliveira (1978) conclui: as emergências criaram outra forma de enriquecimento e reforço das oligarquias.   
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problemas vivenciados pelas populações mais pobres poderiam se 
transformar, a qualquer momento, em um elemento de revolta e colocar em 
risco não somente o poder, mas os próprios bens dos coronéis e, 
consequentemente, o poder das oligarquias que se apresentavam a frente do 
poder estadual. (GOMES, 1998, p. 464).  
 
 

De todo modo, o fenômeno das secas durante todo o século XX assolando os pobres 
sertanejos sem-terra não diz respeito apenas ao fenômeno físico-climático, mas também a 
flagrante dominação política desde o processo de colonização, formando os grandes 
latifúndios a partir da doação de terras pelas sesmarias aos grão-senhores portugueses, ao 
passo que os sertanejos passam a depender das articulações coronelistas em torno da formação 
de discursos para uma indústria da seca, através da exploração da força de trabalho sertaneja 
em empreitadas da construção de melhorias públicas. Para Leal(2012, p.44) o coronelismo “é 
antes uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em 
virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido 
coexistir”.  

Entretanto, de acordo com Gomes (1998), no final da década de 1950, por exemplo, 
o quadro político passou a ser visto como de forte ameaça aos coronéis, pois a reforma agrária 
foi posta como medida para sair da crise social, tendo em vista que “o domínio do latifúndio 
na estrutura fundiária se consagrava como uma das principais causas da problemática social e 
política vivenciada no campo”(Ibidem, p.448). Refletindo sobre o problema do latifúndio nos 
sertões do Nordeste, Josué de Castro (2007) apresenta o crescimento das ligas camponesas 
nesse período, “que se constituíram sob a pressão das circunstâncias – da violência e da 
opressão desbragadas do latifundiárismo – num instrumento de ação política libertadora” 
(Ibidem, p.136). 

De acordo com Josué de Castro, as ligas camponesas foram criadas dada a crise 
social e da fome nos sertões do Nordeste, pela experiência vivida e sofrida pela massa de 
sertanejos desde o processo de colonização. Em suas palavras: “suas raízes mergulham fundo 
no seu passado, que conta como ingredientes, a conquista, a exploração, a fome e a extrema 
miséria” (CASTRO, 2007, p.139). Dado o quadro de crise social nos sertões do Nordeste, 
temos o surgimento da SUDENE como uma proposta de planejamento regional para o 
desenvolvimento capitalista no Nordeste e combate a seca, num contexto de grandes 
problemas urbanos provocados pelo êxodo rural. De todo modo, com o golpe de 1964, 
ocorreu uma centralização administrativa que uniu os interesses da burguesia nacional e local 
às multinacionais e, assim, “os coronéis, mais uma vez, têm os seus poderes resguardados” 
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(p.448). 
Contraditoriamente, Costa (2005) apresenta os elementos da luta pela terra dos 

sujeitos subalternos no Rio Grande do Norte, ressaltando que organizações como CONTAG e 
FETARN foram de suma importância nos anos 1950-1960, momento no qual soprava os 
ventos das lutas das ligas camponesas contra a concentração fundiária histórica no Brasil. A 
autora destaca a importância da igreja católica na mediação das lutas políticas em conjunto 
com os movimentos sociais. De todo modo, mesmo com o fortalecimento da luta política dos 
sertanejos, a crise da agricultura tradicional no Rio Grande do Norte nos anos 1960, somado 
aos grandes latifúndios, contribuíram sobremaneira para a intensificação do êxodo rural. 
Nesse contexto, nos anos 1970, órgãos como EPARN, EMATER-RN e EMBRAPA vão surgir 
como um suporte aos pequenos, médios e grandes proprietários de terra no sertão do Rio 
Grande do Norte. 

Esses órgãos governamentais vão trabalhar na diversificação da produção rural no 
sertão Norte-rio-grandense, contribuindo com programas de adubação e correção dos solos. 
Tais órgãos tiveram importância na validação e difusão de conhecimentos e tecnologias para o 
agronegócio, especialmente nas áreas de fruticultura irrigada, produção animal, produção 
vegetal e aquicultura. A autora Costa (2005), por sua vez, lembra da importância ainda hoje da 
pecuária de corte e leiteira nos sertões do Rio Grande do Norte, bem como aquelas culturas 
tradicionais voltadas para a subsistência. No caso do Seridó, a autora relata uma presença 
muito forte dos latifundiários na produção do território, sempre atrelando os ciclos 
econômicos com as forças políticas locais.  

No plano contemporâneo, Gomes (2017) apresenta a rede urbana do sertão do Rio 
Grande do Norte ressaltando o grande número de municípios de pequena dimensão, que 
conformam uma rede urbana frágil. Inicialmente, as cidades sertanejas tiveram como impulso 
as feiras de gado e os centros de comercialização do algodão, mas atualmente estas 
apresentam grande dependência econômica e social ao setor primário e terciário. No território 
sertanejo predominam a agricultura de subsistência, a pecuária extensiva, a extração mineral e 
o terciário puxado pelos serviços públicos, todos mediados pela marcante presença de 
estruturas de poder que se reproduzem em práticas políticas tradicionais. Para a autora, a 
modernização da agricultura se apresenta de forma pontual, ocorrendo em áreas em que o 
sistema hidrográfico, em conjunto com intervenções políticas, garantem a prática da 
fruticultura irrigada.  

O município de Mossoró, um dos pontos luminosos supracitados, se apresenta no 
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contexto contemporâneo como uma destacada centralidade, reconhecida como uma cidade de 
porte médio que atende à demanda de outras cidades menores do entorno no que diz respeito a 
comércio e serviços, principalmente os educacionais e de saúde, também se caracteriza pelo 
impulso da indústria da construção civil, na construção de inúmeros edifícios, com destaque 
para o bairro Nova Betânia, bem como pelas históricas economias do sal, petróleo e 
agronegócio. Conforme argumentação de Elias e Pequeno (2010), Rocha (2005) e Pinheiro 
(2006), o município de Mossoró na década de 1980 se insere na onda global de reestruturação 
produtiva, apresentando acentuado processo de modernização associado às economias citadas. 
Contudo, para Elias e Pequeno (2010), podemos falar de um processo de modernização 
excludente. 
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6.2 - ELEMENTOS DA PRODUÇÃO TERRITORIAL URBANA EM MOSSORÓ/RN SOB 
O PONTO DE VISTA DO SUJEITO SUBALTERNO 
 

No caso da cidade de Mossoró, o expressivo crescimento populacional125 a partir dos 
anos 1960, em consonância com a urbanização brasileira no geral, vem em conjunto com a 
dinamização econômica vivenciada pela cidade. Contudo, seguindo os passos da urbanização 
brasileira, em Mossoró a predominância dos empregos vai se consolidar no âmbito da 
informalidade, culminando com a precarização do trabalho e das formas de reprodução da 
força de trabalho. De todo modo, Santos (2009) se questiona se o problema da pobreza urbana 
seria resolvido no interior da dinâmica de crescimento econômico? Para o autor, o debate 
deve se pautar na divisão de classes no interior da sociedade capitalista e na especificidade 
brasileira. Ademais, nos pautamos no debate proporcionado pelas teorias do ‘giro decolonial’ 
para fazer um resgate da memória de resistência da classe subalterna no interior do processo 
de urbanização de Mossoró (RN). 

A busca pelo entendimento das trajetórias de subalternidade na cidade de Mossoró 
passa pela reflexão em torno da questão da moradia precária. Sendo assim, de acordo com 
Villaça (1986), devemos pensar a questão da habitação no âmbito do estudo sobre a produção 
social da cidade, levando em conta a história em diversas gerações, identificando a 
desigualdade de classes. Para este autor, no interior da dinâmica capitalista, a casa se torna 
uma mercadoria especial, inflando os custos com a reprodução da força de trabalho. Em suas 
palavras, na ótica dos capitalistas: “Quanto menos da riqueza social for gasto para vestir, 
alimentar, cuidar da saúde e abrigar o trabalhador, tanto maior a parcela dessa mesma riqueza 
que sobrará para entrar no circuito da acumulação gerando lucros.” (VILLAÇA, 1986, p.18).  

Na mesma linha de argumentação, Santos (2009) relata sobre a existência de 
explicações simplistas sobre a problemática da pobreza, destacando a necessidade de 
explicitar como ela é criada, como funciona e como evolui. O autor destaca que: “Há muitas 
maneiras de esquivar-se ao problema da pobreza, seja tratando o assunto como uma questão 
isolada, seja ignorando que a sociedade é dividida em classes” (Ibidem, p.20). Em muitos 
casos, questiona Santos (2009), a pobreza é considerada apenas como uma questão transitória 
evitando propostas de mudança social profunda. Desta feita, se faz necessário um 
aprofundamento sobre os processos de produção social das desigualdades.  Para Rodrigues 
(2004): 

 
125 Passagem de uma população total de 50.690 em 1960 no município de Mossoró (RN), com uma população 
urbana de 41.476, para uma população total de 259.886 em 2010, com uma população urbana de 237.281 
(IBGE). 
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A desigualdade socioespacial demonstra a existência de classes sociais e as 
diferentes formas de apropriação da riqueza produzida. Expressa a 
impossibilidade da maioria dos trabalhadores em apropriar-se de condições 
adequadas de sobrevivência. É visível, até para os olhares desatentos, a 
“oposição” entre áreas ricas e áreas pobres. Porém, a compreensão de causas 
e conteúdos de crises, problemas, contradições, conflitos não é explicitada o 
que dificulta entender a complexidade da produção, consumo do e no 
espaço. (RODRIGUES, 2004, p.75).  

Por sua vez, ao discutir a pobreza urbana, Santos (2009) afirma que foram lançadas 
explicações parciais em torno do problema, esquecendo as contradições econômicas e 
políticas do sistema mundial, que fazem com que os países do centro exerçam um comando 
sobre os países da periferia. O processo de colonização, tratado no discurso dominante como 
uma transferência de civilização dos países colonizadores para os colonizados, forma o caldo 
da dependência da periferia em relação aos países de centro. Para o autor, a condição de 
pobreza faz parte de conjunto complexo e duradouro de relações, ao qual, no caso brasileiro, 
buscamos explicar através da noção de formação econômico e social, ressaltando a herança 
do processo de colonização. 

Com nossa pesquisa, evidenciamos que o Semiárido tem como característica as secas 
periódicas que atingem os camponeses com a fome, decorrendo na busca por soluções 
drásticas, associadas a necessidades extremas. Os sertanejos se lançam em ações de saques ao 
comércio, feiras das grandes cidades e centro regionais, em busca da sobrevivência. Nesse 
contexto, observamos a migração em massa da população rural para as cidades, surgindo 
aglomerados de exclusão no espaço urbano, as ocupações irregulares, muitas vezes 
questionadas judicialmente pela lei da propriedade privada, bem como pelos conteúdos 
normativos dos planos de organização do espaço urbano. 

Acreditamos na hipótese de que no interior do processo de urbanização brasileira, o 
acesso às cidades por aqueles retirantes vindos do campo se dá pela ação de ocupação e 
construção da moradia/favelização, uma territorialização precária, de uma forma espontânea e 
informal, na qual a história oficial produz um discurso da invisibilidade destes sujeitos. 
Procuramos apresentar o histórico do processo de ocupação do espaço da cidade de Mossoró 
pelos sujeitos sertanejos, os retirantes, desde o final do século XIX, destacando os anos de 
seca e as ações de saque ao comércio como forma de pressão as elites, ao mesmo tempo em 
que foram formando os bairros pobres e o processo de favelização.    

Desta feita, na década de 1990 do ponto de vista dos programas habitacionais não 
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sinalizava soluções, como já alertava o documento preparado pela assembleia final do I 
Encontro de Lideranças comunitárias da Federação Estadual dos conselhos comunitários – 
FECEB-RN na data de 08 de setembro de 1991. No relatório da FECEB – RN (1991) era 
alertado sobre a alarmante situação da favelização da cidade de Mossoró, afirmando: “a 
migração em massa, da população pobre da zona rural, os expulsos da terra, sob a condição 
não desejada de ‘errantes da terra’ para as áreas urbanas, tem sido criada a cada instante, um 
imenso barril de pólvora.” E ainda diz mais: “A falta do incentivo ao homem humilde do 
campo, vem causando os desalentos e os profundos efeitos negativos, no seio da população 
mais carente e, que, num desespero desenganador, como um desgarrado, o homem-família, 
chega à zona urbana.” (FECEB – RN, 1991). 

Fica claro que a situação de aumento do déficit habitacional e de inadequação 
domiciliar vinha sendo alertada, indicando os problemas relativos ao deslocamento em massa 
de uma população rural pobre para a cidade de Mossoró. No caso, estes problemas 
encontram-se vinculados às condições de monopolização da estrutura agrária nos municípios 
do entorno os quais já vinham experimentando a dinâmica do agronegócio da fruticultura 
irrigada. O mesmo documento aponta que: “os trabalhadores continuam sendo expulsos do 
campo e jogados nas periferias das cidades em condições de vida extremamente precárias e 
sem poderem adquirir um teto, já que os programas habitacionais do governo são 
inacessíveis.” (FECEB – RN, 1991). 

Naquele momento, foi apresentado um levantamento do próprio movimento de bairro 
que indicava a existência de vinte favelas na cidade126, um número em crescimento, pensando 
na década de 1980, como argumentava o próprio movimento. De todo modo, as expectativas 
aludidas se concretizaram pensando as inúmeras interfaces do problema habitacional naquele 
período, tendo em vista a diminuta intervenção da esfera federal em comparação com os 
investimentos nas décadas anteriores, somado ao aumento do fluxo migratório do campo para 
a cidade. Tal situação foi levada ao extremo durante a ocupação das casas do “Conjunto 30 de 
Setembro” (Conjunto Vingt Rosado) em fevereiro de 1992, antes mesmo que as unidades 
habitacionais fossem entregues às famílias beneficiárias.  

Em 14 de fevereiro de 1992, o Jornal Gazeta do Oeste afirmava: “Favelados das 
Malvinas, Teimosos e Pintos ocuparam o conjunto 30 de setembro. [...] um aparato policial foi 

 
126 Relação de favelas município – FECEB – RN, 1991: 1 – Ouro Negro; 2 – Iraque; 3 - Flores do Alto de São 
Manuel; 4-Batalhão;5 - Santo Antônio; 6 - Malvinas;7 - 30 de Setembro; 8- Macarrão;9 -Abolição III; 10 - 
Estrada da Raiz; 11 - Independência; 12 - Redenção I; 13 -Redenção II; 14 - Carnaubal; 15- Carnaubal; 16 - 
Teimosos; 17 - Abolição IV; 18 - Belo Horizonte; 19 - Forno Velho; 20 - Barrocas. Fonte: Arquivo Manuel de 
Souza, memorialista do movimento de bairro de Mossoró. 
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lá. [...] Barracos derrubados, favelados agredidos, prisões, ameaças, tensão permanente.” Um 
clima de tensão tomou conta do espaço urbano de Mossoró, pois os conflitos e lutas pela 
apropriação do espaço por parte daqueles sujeitos subalternos ficaram evidentes, em algum 
sentido, assustando as elites e grandes proprietários. Estes ficaram alarmados pela força de 
pressão e negociação gerada pela ação dos “favelados”, como já havia ocorrido em outros 
momentos de seca. A partir desta ação, foi organizada uma mesa de negociação da qual 
tomaram parte os acampados e a prefeita na época, Rosalba Ciarline, com a presença de 
representantes da universidade e dos movimentos de bairro. Esta terminou com uma proposta 
de realização de um cadastro habitacional na cidade. 

Nesse contexto, a prefeitura municipal e o governo estadual entram em consonância 
na produção da habitação de interesse social buscando atacar a problemática da ocupação 
irregular de terrenos e a produção da favelização. Foi relatado no Jornal Gazeta do Oeste em 
29 de setembro de 1992 que tal proposta de erradicar as favelas do município não surtiu efeito 
desejado, pois: “novas favelas estão surgindo, montadas por dezenas de famílias que não têm 
para onde ir. São na maioria da zona rural do município, vítimas da seca. Estão chegando a 
cidade com o sonho de construir uma vida melhor.” As figuras 17 e 18 revelam a forma como 
a expansão do processo de favelização nos primeiros anos da década de 1990 foi apresentada 
pela imprensa junto à sociedade local. 
 
 
Figura 17 Gazeta do Oeste, 12/11/1992           Figura 18 Gazeta do Oeste, 22/04/1994 

     
FONTE: Arquivo do Movimento de Bairro.                  FONTE: Arquivo do Movimento de Bairro. 
 
 

Novamente, velhas soluções foram encontradas pelas elites locais, como a 
incorporação da força de trabalho excedente nas obras públicas, num contexto em que se 
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falava da existência de trinta a quarenta mil trabalhadores desempregados na cidade127. 
Destaca-se que essa medida se associa à mudança no grupo político da prefeitura municipal, 
que passou a apresentar esse novo velho discurso, em contraposição ao grupo antigo128. De 
todo modo, a problemática das desigualdades socioespaciais na cidade se apresentava de 
forma alarmante, permanecendo visível na paisagem urbana de Mossoró por toda a década de 
1990. Na época, inúmeras famílias chegavam da zona rural e ocupavam as inúmeras praças do 
centro da cidade, aproveitando a sombra de árvores para se resguardar do sol intenso129. 

No que diz respeito às ações empreendidas pela “multidão” de migrantes, o Jornal 
Gazeta do Oeste, em 27 de março de 1993, informava sobre o acampamento que inúmeras 
famílias de “flagelados” faziam na sede da prefeitura municipal em busca de comida. Os 
retirantes reclamavam que já não comiam nada há dias e pediam uma solução para esse grave 
problema. Posteriormente, em 06 de abril de 1993, o mesmo jornal alertou para o clima de 
tumulto e a realização de saques ocorridos durante a distribuição de alimentos realizada pela 
prefeitura nas favelas da cidade130. 

Ações empreendidas espontaneamente como tática de sobrevivência pelos retirantes 
como a mendicância e a presença dos mesmos nos espaços públicos, bem como as ações de 
saque, tencionaram a opinião pública. Moldada pelas elites locais, a sociedade passou a 
apresentar críticas ao poder público que não conseguia enfrentar tal problemática. Fato 
marcante foi a população do Conjunto Habitacional Santa Delmira (produzido pela COHAB) 
abandonar suas residências, devido a construção do Conjunto Residencial Popular Parque das 
Rosas pela prefeitura municipal para atender aos favelados instalados nas bordas do Conjunto 
Habitacional Abolição III131. 

O posicionamento da universidade como agente importante no entendimento do 
contexto vivenciado na cidade, se deu com a apresentação de um estudo sobre o processo de 

 
127 “Quantos desempregados há em Mossoró? Fala-se em 30 mil, outros dizem que são 40 mil. São muitos. 
Milhares deles que, diante dessa recessão brutal, são as vítimas maiores dessa injustiça social sem precedentes na 
história do Brasil.” (O MOSSOROENSE, 05 de fevereiro de 1993). 
128 “A oposição à família dos Rosado é feita pelos próprios Rosados” (CONGRESSO EM FOCO, 05/04/2011). 
Ver: Felipe (2001). 
129 Na Gazeta do Oeste, 02 de junho de 1993, afirmava: “A mendicância no centro da cidade é um problema 
antigo [...]. A situação de miséria que atinge a população mais carente é a causadora direta do “surto” de 
indigência que vem assustando o mossoroense.”. Em outra data, o Jornal Gazeta do Oeste, 08 de abril de 1994, 
afirmava: “Debaixo de chuva e sol. Assim vive – a exemplo de inúmeras outras famílias carentes – o desemprego 
do Francisco Ribeiro da Silva, natural de Patos – PB, 39. Com a esposa e mais 8 filhos menores, a família de Seu 
Francisco está instalada na Rua Felipe Camarão, próximo do terminal rodoviário.” 
130 “[...] batalhões de famintos tentavam fazer arrastões nos armazéns ambulantes” (GAZETA DO OESTE, 6 de 
abril de 1993). 
131 “A população se sente ameaçada com a presença dos favelados que, segundo alguns reclamantes, estão 
construindo um cinturão de miséria em torno do Santa Delmira.” (GAZETA DO OESTE, 23 de abril de 1993). 
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favelização para a formação do comitê contra a miséria e a fome. Naquele momento foi 
diagnosticada a existência de 42 favelas, um número mais expressivo que aquele apresentado 
três anos antes pelo movimento de bairro132.  

Como se pode perceber, o início dos anos 1990 apresentou alguns desafios relativos 
ao problema habitacional da cidade, como os escassos recursos investidos pelo poder público 
e a própria seca entre os anos de 1993-94. Por outro lado, evidencia-se intensa contradição no 
espaço urbano de Mossoró, um território de conflitos entre os poderes constituídos, em sua 
busca pela defesa da propriedade privada, e os migrantes subalternos, que procuravam se 
apropriar do espaço urbano como tática desesperada, tendo que enfrentar ao mesmo tempo o 
drama da fome e da falta de habitação.  

Em outro momento, na sequência dos anos 1990, uma nova seca (1997-98) acirrou 
ainda mais as contradições do espaço urbano133, alertando as autoridades locais para a 
ocupação de terrenos públicos por parte da grande leva de migrantes que procuravam a cidade 
naqueles anos134, expondo as trajetórias coletivas do trabalhador camponês que convivia com 
a seca nas áreas rurais. Entretanto, não faltavam recursos hídricos para a economia em 
expansão no âmbito da região produtiva do agronegócio sediada em Mossoró e nos demais 
municípios do entorno135. 

No ano de 1998 as desigualdades socioespaciais se tornaram estopim de conflitos 
entre a dominação e a apropriação, com a realização de ação direta por parte dos retirantes 
contra os problemas de habitação e a fome, como a ocupação dos terrenos públicos ampliando 
o processo de favelização, bem como manifestações na prefeitura municipal e até mesmo a 
realização de saques contra o comercio local. Vale destacar as manifestações realizadas pelos 
sujeitos subalternos na prefeitura municipal em diversas ocasiões nesse ano. No dia 9 de maio 
de 1998, foram realizados saques ao comércio em dois pontos da cidade. Todavia, estas foram 
contidas pela polícia, sob o argumento de ataque a propriedade privada.136 (Figura 19). 

Tais ações foram destacadas pelo governo do Estado, analisando não apenas os fatos 
 

132 “A reitora da URRN, Maria das Neves Gurgel, informou que até o momento foram castradas 42 favelas. O 
trabalho serve para o comitê contra miséria e a fome.”( GAZETA DO OESTE, 29 de setembro de 1994). 
133 “O êxodo rural, agindo em conjunto com o índice exorbitante de desemprego, favorecem o surgimento de 
casebres de taipa em todas as áreas de Mossoró.”( O MOSSOROENSE, 6 de junho de 1997). 
134 “As invasões desses terrenos são uma constante.” (GAZETA DO OESTE, 25 de julho de 1997). 
135 Ver: Elias e Pequeno (2010). 
136 “Mossoró viveu ontem um dia de muita agitação, principalmente no setor comercial, e que, favelados de 
diversos pontos se reuniram com o intuito de saquear o comércio, imitando a atitude de vários agricultores que 
estão passando fome nos sertões nordestinos e que estão efetuando saques nos depósitos de alimentos.  Tentativa 
II: cerca de duzentos favelados se concentraram na Av. Presidente Dutra. Outra tentativa de saque foi organizada 
na zona leste de Mossoró, mais precisamente na Av. Presidente Dutra.” (GAZETA DO OESTE, 9 de maio de 
1998). 
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ocorridos na cidade de Mossoró, mas justamente a onda de saques que vinha ocorrendo nos 
municípios castigados pela seca137. Naquele período o governo estadual insinuou a existência 
de grupos políticos partidários infiltrados nos movimentos de trabalhadores rurais contra a 
fome, demonstrando preocupação com o poder de pressão dos migrantes rurais em luta pela 
apropriação do espaço urbano da cidade (Figura 20). 
 
 Figura 19 Gazeta do Oeste, 09/05/1998.        Figura 20 Gazeta do Oeste, 10/05/1998 

.      
FONTE: Arquivo do Movimento de Bairro.                  FONTE: Arquivo do Movimento de Bairro. 
 

 
Fato é que as ações empreendidas pelos movimentos espontâneos de sertanejos no 

decorrer da década de 1990 na cidade de Mossoró chegaram a ampliar as contradições, 
expondo-as na paisagem urbana. Contudo, elas não conseguiram diminuir as desigualdades do 
processo de urbanização. Em certo sentido, as mesmas trouxeram à tona, através da pressão 
contra a propriedade privada, a problemática da habitação e da fome vivenciada naquele 
momento, bem como as interfaces dos problemas rurais com os problemas urbanos no trágico 
e histórico contexto de expansão do latifúndio e crise hídrica no semiárido nordestino.  

Pode-se aludir que as propostas habitacionais desenvolvidas pela prefeitura 
municipal nos anos subsequentes tiveram total ligação com a pressão exercida pelas ações de 
massa sertaneja durante os anos 1990, naquilo que Neves (2000) denominou de experiência 
de negociação desenvolvida durante todo o século XX. Nesse sentido, a exposição das 
contradições vividas no espaço urbano mossoroense contribui com o entendimento profundo 
do processo de favelização na cidade. Tendo em vista outras possibilidades de observação 

 
137 “O governador Garibaldi Filho, vê motivação política na onda de saques que atinge municípios castigados 
pela seca no Rio Grande do Norte. O governador reconhece o estado de fome que assola as comunidades vítimas 
da estiagem, mas identifica a infiltração de adversários políticos nos saques.” (GAZETA DO OESTE, 10 de maio 
de 1998). 
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destas contradições, para além das análises quantitativas, econômicas e institucionais. 
Procuramos caracterizar tal processo no âmbito da dialética entre a dominação e a apropriação 
na produção territorial da cidade. 

Importante destacar o papel dessas ações coletivas de massa em um contexto de 
crescimento sem precedentes dos equipamentos urbanos da cidade nos anos 1990, 
evidenciando fortes contradições na atuação dos governos estadual e local. Afinal naquele 
período, ocorreu ao mesmo tempo a abertura de novas vias e a construção de infraestruturas 
para a instalação de empresas na cidade, enquanto que os moradores das ocupações 
periféricas, bem como aqueles aventureiros camponeses que procuram a cidade em período de 
seca remanesciam em condições desiguais. 

As ações de pressão realizadas pelos sertanejos durante toda a década de 1990, 
especialmente no ano de 1998, movimentaram os governos municipal e estadual na busca de 
realização de um cadastro habitacional para a construção de pequenos conjuntos habitacionais 
que serviriam como justificativa para erradicação das favelas. Contudo, identificamos que as 
políticas públicas de erradicação de favelas enquanto aspecto formal da produção do espaço 
não conseguiu atingir o cerne das contradições dos conteúdos sociais da desigualdade na 
cidade. 

Outra problemática, contraditoriamente associada ao processo de urbanização, se 
apresentou durante os anos 1990 e 2000, que foi a ampliação do número de famílias sem-teto 
e o crescimento do Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra – MST, com o 
assentamento da Maisa138.  Fato que merece aprofundamentos é a contradição urbano-rural 
associada ao fato de que os assentados, em sua maioria, trabalharem na cidade de Mossoró, 
como pedreiros, serventes, garçons e as mulheres com a lavagem de roupa, diarista e 
empregada doméstica. 

No caso de Mossoró, o processo contemporâneo em sua expressão de desigualdades 
no espaço urbano, como foi relatado, bem como sua expressão histórica dos deslocamentos 

 
138 “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Mossoró no dia 20 deste mês. Lula virá à cidade para 
participar da solenidade de Imissão de Posse (desapropriação) da Maisa, fazenda pioneira na fruticultura irrigada 
no Rio Grande do Norte. Também estão confirmadas as presenças do ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Miguel Rosseto, e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Rolf Hackbart, dentre 
outros ministros, deputados federais e senadores. A visita de Lula será a primeira a Mossoró desde que ele foi 
eleito presidente da República, em 2002. O desejo de Lula vir anunciar a desapropriação pessoalmente em 
Mossoró é que a Maisa será o segundo maior assentamento do País. Na terra serão assentadas mil famílias, 
colocando Mossoró como uma das cidades com o maior número de famílias assentadas na América Latina.” 
(Jornal O Mossoroense, 12/12/2003, Acessado em 27/10/2015 - 
http://www2.uol.com.br/omossoroense/121203/politica.htm ). 
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impulsionados pelas estiagens periódicas, que assolam o semiárido nordestino, somadas à 
indústria da seca139, que tornam o processo eminentemente social, evidenciam o “drama 
humano e social que a geografia, refletindo sobre a população, aspira alcançar” (DAMIANI, 
2002, p.8). 

Em sua busca de entendimento da problemática da pobreza urbana nos países de 
periferia, Santos (2009) argumenta que são lançadas inúmeras explicações parciais que lutam 
contra os sintomas das desigualdades, mas não se preocupam com as causas. Para ele: “[...] os 
aspectos centrais da questão são contornados” (SANTOS, 2009, p.21). O autor questiona as 
análises que tratam o problema da pobreza como se a sociedade capitalista não fosse dividida 
classes, pois nesses casos: “[...] a pobreza pode ser considerada uma situação de transição, 
uma fase apenas, uma etapa necessária na mobilidade ascendente.” (Ibidem, p.78). 

Para Davis (2006), ao nível mundial, especialmente nos países da periferia, com a 
ascensão das políticas neoliberais desde o final da década de 1970 vem se observando uma 
expansão da informalidade econômica e, consequentemente, da moradia precária e das 
favelas. Por outro lado, no caso brasileiro, argumenta Santos (2009), a problemática da 
urbanização terciária com a dinâmica dos subempregos e do desemprego acompanha todo o 
processo de urbanização nacional. De todo modo, Santos (2009) se questiona, seria o 
problema da pobreza relativo a uma participação maior ou menor na modernização? 

De acordo com Santos (2009), a teoria de que o crescimento econômico capitalista 
traria uma solução para a pobreza e para a crise social foi refutada no estudo da especificidade 
dos países da América Latina. Em suas palavras: “Pensava-se antigamente que a 
industrialização capitalista podia trazer uma solução à crise social que gerou”(SANTOS, 
2009, p.57). Para Santos (2009), a noção evolucionista de que a economia informal seguiria 
um curso natural de transição para se formalizar através da modernização econômica não 
considera a dinâmica das desigualdades de classes no seio da estrutura de poder capitalista.  

Em suas pesquisas sobre a América Latina, Santos (2009) observa que a pobreza está 
aumentando em nome do progresso. Em suas palavras: “Em nome do progresso e à custa de 
uma injustiça cada vez maior, uma importante parcela dos recursos nacionais são distribuídos 
de maneira a beneficiar aqueles que já são ricos” (SANTOS, 2009, p.81). O autor deixa claro, 
o crescimento econômico beneficia uma minoria. Por outro lado, em outra obra, Santos 

 
139Do ponto de vista da abordagem política: Espaço dos coronéis, da oligarquia latifundiária, das eleições 
fraudulentas e das violentas disputas pelo poder político. “[...] A manipulação interesseira dos recursos 
destinados às obras contra as secas e a obtenção de favores políticos, via clientelismo, eram fatos conhecidos, 
mas, e esta observação deve ser registrada, não chegavam a afetar a imagem de sofrimento da região. 
[..]”(CASTRO, 1992, pp.59-60). 
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(2015) argumenta que no mundo contemporâneo vivemos um extraordinário 
desenvolvimentos das técnicas, mas com um acesso reduzido a uma minoria. Para o autor, 
contudo, isso poderia ser diferente se o sistema político fosse outro.  

De acordo com Villaça (1986), a problemática da habitação está intimamente ligada 
as formas de produção e reprodução capitalista, se apresentando no interior da luta de classes. 
Ele argumenta: “Se o capitalismo não tem possibilidade de oferecer aos trabalhadores as 
mercadorias básicas necessárias à sua reprodução, [...] isso é mais verdade ainda para o caso 
da habitação.” (VILLAÇA, 1986, p.16). Esse custo da reprodução da força de trabalho é pago 
com o próprio salário do trabalhador, propiciando apenas sua sobrevivência, em muitos casos 
não garantindo a possibilidade da moradia. Como os trabalhadores se apresentam na cidade 
separados dos meios de produção e desenraizados da moradia, tem de recorrer ao processo de 
favelização, com ações espontâneas de ocupação individual de áreas pouco valorizadas 
(RODRIGUES, 1997). 

Nesse processo, a reflexão sobre a questão da migração forçada do campo para a 
cidade no Brasil, e a consequente expansão do processo de favelização, deve passar pelo 
estudo da especificidade do processo de formação econômico-social. Desde o início do 
processo de colonização tivemos a consolidação das bases territoriais do latifúndio e da 
divisão de classes. Por sua vez, a lei de terras de 1850 impossibilitou o acesso à terra pelos 
trabalhadores subjugados, que se encontraram livres no decorrer do século XX, apenas para 
vender sua força de trabalho. Sendo assim, em um processo de longa duração, a história do 
Brasil mostra que aqueles dominantes se perpetuaram através da herança, ao passo que os 
dominados conseguiram se reproduzir na perspectiva da sobrevivência. 

Para Martins (1997), o processo de migração do campo para a cidade no Brasil foi 
encarado em meados do século XX como um problema social. Por um lado, viu-se o grito 
alarmado dos grandes proprietários de terra, preocupados com a perda da mão-de-obra barata 
ou semiescrava e, por outro, das classes médias urbanas preocupadas com o crescimento das 
populações pobres nas cidades, que era acompanhado da mendicância. Para o autor, no 
interior do processo de migração forçada os sujeitos se inserem em uma nova desigualdade 
social, produzida pelas grandes transformações econômicas presentes no processo de 
urbanização. Para Martins (1997), não se trata de um processo de exclusão social da dinâmica 
da urbanização, mas de inclusão precária. Em suas palavras: “A sociedade capitalista 
desenraiza, exclui, para incluir, incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo 
sua própria lógica.” (MARTINS, 1997, p.32).  
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Na esteira das desigualdades de classe no interior do processo de formação sócio-
espacial dos Sertões do Nordeste, Elias e Pequeno (2010) argumentam que a favelização se 
tornou predominante como forma de acesso à habitação nos anos 1990 em Mossoró. Por sua 
vez, as políticas públicas voltados para o reassentamento de comunidades vivendo em favelas 
no início dos anos 2000 surge como uma busca por mitigar o processo, tendo em vista a 
crescente luta de classes no espaço urbano140. Para os autores, as políticas habitacionais 
configuraram uma produção irregular de moradia pelo Estado, reunindo cerca de cinquenta 
assentamentos populares.

Como forma de aproximação do processo de favelização, visitamos a favela do 
Wilson Rosado, localizada na área noroeste da cidade de Mossoró. O interesse pela 
comunidade em questão se deu por se situar numa área de expansão urbana da cidade desde 
os anos 1980, quando as grandes atividades econômicas chegaram na cidade, ao passo que os 
moradores, como foi relatado por nossos informantes, em sua maioria, vieram do interior em 
busca de empregos. 

De todo modo como pude analisar, a construção do conjunto habitacional Wilson 
Rosado se deu no ano de 1992. Nos recortes de jornais do ano de 1992, também é relatado 
que à medida que o poder público construiu as habitações de interesse social em alguns locais 
da cidade, novas famílias migravam para a cidade por conta da seca, construindo novos 
barracos nas proximidades de conjuntos como o próprio Wilson Rosado. Em reportagem no 
jornal o Mossoroense, em 6 de junho de 1997, relata a continuidade do processo de 
favelização: “No início deste ano, algumas pessoas ocuparam o terreno da companhia 
hidrelétrica de São Francisco (CHESF), localizado nas proximidades do conjunto habitacional 
Wilson Rosado.” Em nossa passagem pela favela do Wilson Rosado, destacamos a existência 
dos lixões nas proximidades como uma das principais formas de emprego, como pudemos 
conversar com os moradores.  

 
 
 
 
 
 
 

 
140 Ver Queiroz (2020). 
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Foto 3 - Favela Wilson Rosado.                     Foto 4 - Favela Wilson Rosado 
03/12/2014      .                                               03/12/2014      

      Fonte: Elaboração própria                              Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
Foto 5 – Lixão desativa Santa Helena            Foto 6 – Lixão desativa Santa Helena 
16/04/2016                                                      16/04/2016 

       Fonte: Elaboração própria                             Fonte: Elaboração própria 
 
 

Em nossas entrevistas, pudemos observar moradores que migraram de cidades como 
Açú/RN, Russas/CE, Pombal/PB para Mossoró em busca de emprego e acabaram 
participando das ocupações no intuito de garantir sua moradia. Os entrevistados ressaltam a 
dificuldade de emprego na cidade, muitos trabalhando na reciclagem de lixo para pagar o 
básico das contas domésticas.  Como procuramos ressaltar com a discussão sobre o problema 
da moradia na cidade de Mossoró como um todo, estes relatos exemplificam as experiências 
vividas pela população pobre, sendo necessário sensibilidade por parte do leitor no intuito de 
captar esse processo vivido pelos sujeitos subalternos. 

O deslocamento de toda uma população das cidades do entorno para Mossoró, 
redunda na ampliação do processo de precarização habitacional, em que através dos relatos 
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podemos nos aproximar dos exemplos vividos, observando a condição de desigualdade que 
ganha contornos dramáticos em cidades médias e não apenas nas grandes metrópoles 
nacionais. No caso da favela do Wilson Rosado, pudemos observar durante o trabalho de 
campo, que a maioria das casas são de taipa e a ocupação principal da população em termos 
de trabalho se dá com os lixões, se apresentando algumas reciclagens pequenas e uma grande 
nas proximidades do próprio aterro, que já foi desativado, mas ainda apresenta grande 
quantidade de atividade. 

Nesse contexto, nos propomos a refletir sobre as trajetórias de subalternidade no 
interior do processo de urbanização de Mossoró (RN). Sobre as trajetórias dos sujeitos 
subalternos no interior do processo de migração forçada do campo para  a cidade, Telles 
(2006) argumenta que se tratam de trajetórias habitacionais, percursos ocupacionais, se 
fazendo necessário traçar simultaneidades entre situações e percursos, mostrando o contexto 
das experiências mais díspares, fazendo um trabalho de conjugação de experiências 
individuais diferenciadas. 

Nos propomos a refletir sobre as trajetórias de subalternidade no processo de 
urbanização de Mossoró (RN) apoiados na discussão do território. Como se sabe, durante 
todo o século XX, a migração forçada de sertanejos do semiárido  foi o grande fornecedor de 
força de trabalho para a consolidação da economia nacional, desde a industrialização na 
região Sudeste, passando pelo ciclo da borracha no Amazonas, bem como na construção de 
Brasília. Em todos esses casos, observamos que essa migração contribuiu com a formação do 
quadro de favelização e expansão da pobreza nas grandes e médias cidades, tendo em vista 
que o sertanejo nordestino é o formador do grande contingente do exército de reserva de 
trabalhadores, ganhando baixos salários e se submetendo a todas as condições de exploração 
na história do processo de urbanização brasileira.  

Como destaca Davis (2006, p. 185): “O espaço urbano jamais é gratuito”. Por outro 
lado, a classe dominante necessita da mão de obra dos dominados no interior do processo 
produtivo. No caso da cidade de Mossoró, diversos autores como Felipe (1982); Rocha 
(2005); Pinheiro (2006) argumentam que em diversos momentos da história o crescimento da 
população urbana se deu em consonância com a cultura política de dominação em que o poder 
político local se apropriou da força de trabalho dos migrantes mediante criação de empregos 
gerados na construção do ambiente construído. No interior do processo de reprodução da 
força de trabalho na cidade de Mossoró, a questão da moradia surge como distante, tendo em 
vista os altos preços do solo urbano, da casa própria e do aluguel, restando como opção as 
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ações espontâneas de ocupação de áreas precárias da cidade, conformando o processo de 
favelização. 

No interior das discussões relativas ao ‘giro decolonial’, buscamos destacar a 
memória política de luta dos sujeitos sertanejos subalternos, desmistificando “a visão de 
sobrevoo”141 em torno do processo de urbanização de Mossoró que invisibiliza a história de 
luta e territorialização política dos sujeitos políticos subalternos. Como se sabe, a 
desigualdade de classes não é um processo natural, nem muito menos um momento transitório 
em que através da iniciativa individual os trabalhadores podem ascender as classes 
dominantes. Como estamos destacando, o processo de formação econômico-social brasileira 
foi marcada pela violência do processo de colonização, produzindo uma herança de 
desigualdades presentes até nossos dias, no qual os sujeitos subalternos mantiveram um 
processo de resistência.  

Ao discutir os processos de dominação e apropriação na história da formação do 
território sertanejo na cidade de Mossoró, apresentamos elementos de luta política, em que os 
sujeitos subalternos em diversos momentos tiveram de recorrer as ações de saque ao comércio 
da cidade para expor suas demandas e necessidades básicas. Portanto, quando falamos do 
sujeito sertanejo subalterno presenta nas lutas políticas do sertão do Rio Grande do Norte, não 
estamos falando de uma classe passiva que depende dos interesses das classes dominantes, 
mas de todo um processo em que o confronto político se fez presente. 

Sobre as formas de ação política dos sujeitos subalternos na história da luta de 
classes do semiárido brasileiro, Neves (2000) argumenta que desde o final do século XIX os 
sertanejos consolidaram a tradição de saques e ações de massa como forma de pressão contra 
a propriedade privada. As lutas políticas contra a dominação nos Sertões do Nordeste ganham 
um ponto alto com as ligas camponesas, chamando atenção inclusive do imperialismo através 
do serviço de inteligência norte-americano, a aliança para o progresso142, que fez 
recomendações para conter as ligas camponesas através do assistencialismo (OLIVEIRA, 

 
141 Ver Damiani (2008) e Souza (2013). 
142 “A aliança para o progresso, desencadeada pelos Estados Unidos em resposta à Revolução Cubana, seguiram-
se golpes de Estado liberal-conservadores no Brasil (1964), na República  Dominicana (1965), no Uruguai 
(1973), no Chile (1973), no Peru (1975) e na Argentina (1976). [...] No Brasil, e como resposta à Revolução 
Cubana e à crescente importância das Ligas Camponesas, a Aliança para o Progresso não só distribuiu leite aos 
pobres como apoiará a criação dos primeiros sindicatos de trabalhadores rurais, no Rio Grande do Norte, através 
da Igreja Católica, em que se destacou Eugênio Salles.” (PORTO-GONÇALVES e QUENTAL, 2013, pp.174-
175). 
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1978). No âmbito do ‘giro decolonial’, o resgate de autores como Mariátegui (2020)143 e 
Theotonio dos Santos (1982) nos inspira na busca pelo entendimento da especificidade da luta 
de classes nos sertões do Nordeste.  

Em suas reflexões sobre o processo de permanência da dominação de classe no Peru 
no interior das lutas contra a colonização na América Latina, Mariátegui (2020) ressaltava a 
importância de uma leitura especifica que compreendesse o papel dos indígenas na luta de 
classes. Por sua vez, Santos (1982) destacava a importância de situar a especificidade das 
classes sociais no interior de determinada sociedade, destacando elementos das relações de 
exploração e dependência econômica. Para este autor, se faz necessário traçar uma 
metodologia científica de aproximação da realidade material, diversificando a análise sobre os 
interesses das elites políticas e dos vários subgrupos que participam da estrutura social, bem 
como das classes oprimidas. Em suas palavras: “[...] a análise se aproxima da descrição de 
uma sociedade concreta.” (SANTOS, 1982, p.25). 

No contexto dos estudos subalternos sobre o processo de favelização, Roy (2017) 
argumenta sobre o silêncio da teoria urbana no que diz respeito aos sujeitos subalternos, em 
grande parte apoiada nos documentos e na versão da classe dominante sobre o processo de 
urbanização. Nesse caso, a autora argumenta sobre a necessidade de trabalhar as relações 
entre a modernidade e suas vítimas, compreendendo as contradições do processo de 
urbanização. Ela afirma: “O urbanismo subalterno, com sua ênfase no subalterno como agente 
político, é uma recuperação do suplemento da modernidade, o outro colonizado.” (ROY, 2017 
p.13). Esse olhar dialético sobre a modernidade e suas vítimas, quando focado sobre os 
processos na América Latina, deve ressaltar que: “os progressos do capitalismo redundam em 
aumento geométrico da barbárie. Essa realidade sempre foi subestimada de uma perspectiva 
eurocêntrica. (FERNANDES, 2020, p. 15). 

Não se trata de uma visão romântica que nega as possibilidades alçadas pela 
modernidade no que diz respeito a socialização das forças produtivas urbanas, mas de 
compreender que no interior de uma sociedade de classes os trabalhadores subalternos não 
encontram formas de reprodução social que lhe deem acesso ao conforto que as classes 
dominantes usufruem, vale ressaltar, mediados pela exploração do trabalho. Como afirma 
Villaça (1986), a casa é uma mercadoria especial. De todo modo, no caso brasileiro, devemos 
ressaltar a herança colonial no interior do processo urbanização, que se expressa nas 

 
143 Para Mariátegui (2020, p.43): “Não queremos, certamente, que o socialismo seja, na América, decalque nem 
cópia. Deve ser criação heroica. Temos que dar vida, com nossa própria realidade, em nossa própria linguagem, 
ao socialismo indo-americano. Aqui está uma missão digna de uma nova geração.” 
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desigualdades no acesso a moradia. Em 2002, em sua dissertação de Mestrado, Santos (2002) 
fez uma caracterização do processo de favelização da cidade naquele momento: 

 
[...] Mossoró conta hoje como 35 favelas espalhadas por diversos bairros da 
cidade. Grande parte das pessoas nelas residentes é oriunda de regiões onde 
a cidade exerce influência, sendo atraída pelas indústrias e pelas empresas 
que nela agregam. Como conseqüência direta de tal fenômeno a área urbana 
do município tem sofrido um verdadeiro “inchamento” populacional, 
particularmente na periferia, desestabilizando a estrutura existente e 
dificultando a ação quanto a política de urbanização [...] A infra-estrutura das 
favelas é extremamente precária: as residências, na grande maioria, são 
construídas de plástico, papelão, barro, palha e vegetação local. Seus 
cômodos geralmente são de apenas um vão onde dividem os espaços várias 
pessoas, não possuindo banheiro, latrinas ou mesmo banheiros coletivos. No 
que se refere àqueles serviços básicos como energia, água e saneamento, a 
situação é precária, uma vez que a população recorre à energia clandestina e, 
na maioria das vezes, não conta com água encanada, nem possui sistema de 
saneamento básico. Dados oficiais da secretaria de planejamento apontam a 
cidade com 35 favelas [...] (SANTOS, 2002, p.69). 

 
Nesse contexto, o resgate da memória política dos sujeitos subalternos no interior da 

ciência geográfica passa por trazer à tona os processos de resistência e luta na produção do 
território urbano. No processo de produção da cidade de Mossoró, os sujeitos subalternos 
estiveram presentes em inúmeros contextos de luta pela apropriação do espaço desde o final 
do século XIX e passando por todo o século XX, especialmente nos contextos de seca, que 
somados a estrutura colonial de concentração de terras no semiárido, transformavam o espaço 
urbano da cidade em um campo de lutas. Se por um lado, podemos afirmar que os processos 
de dominação mobilizados pelas elites políticas prevaleceram, por outro, não podemos 
esquecer dos conflitos e resistências, sob pena de invisibilizar os sujeitos subalternos. Dentre 
os inúmeros exemplos possíveis de conflitos socioespaciais e luta na produção do território da 
cidade, trazemos o exemplo da ocupação das casas do programa habitacional Minha Casa 
Minha Vida em março de 2014 pela população sem teto da cidade.   

Como argumenta Neves (2000), a tradição de análise dos movimentos sociais 
brasileiros não dá atenção aos processos de rebeldia espontâneos, como aqueles de saque feito 
pelos sertanejos, entendendo-os como pré-políticos. De nossa parte, acreditamos que as ações 
espontâneas em busca pela sobrevivência imediata, como aquelas relativas a reprodução 
social da força de trabalho, são lutas muito importantes, pois mostram a combatividade dos 
sujeitos políticos subalternos, como no exemplo da ocupação das casas supracitadas, tendo em 
vista que a provisão habitacional promovida pelo Estado não contemplou o grande número de 
famílias em situação de vulnerabilidade. 
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Como observamos, no caso dos sertões do Nordeste brasileiro, uma forma de 
movimento social espontâneo se deu através das ações de saque nos períodos de seca, ao 
passo que as elites nordestinas procuravam uma forma de cooptação de tais movimentos, 
procurando uma conciliação através das obras públicas como uma forma de acesso a cidade 
através dos empregos. Por outro lado, no plano contemporâneo, os movimentos de bairro 
partem da busca pelo acesso à cidade e suas infraestruturas urbanas, com as reinvindicações 
de acesso à água e esgoto, bem como pela moradia, com a formação de associações de bairro 
que se articulam com os governos no sentido de atender as demandas. 

Na cidade de Mossoró, as discussões de acesso à água bem como de melhorias da 
sua qualidade ganharam força na década de 1980, em conjunto com o fortalecimento das 
organizações de bairro que tiveram suas primeiras implantações na década de 1970, e se 
ampliaram na década de 1980 (BARRETO, 2011). De acordo com Barreto (2011), em 1986 
será instituída a União das Entidades Comunitárias de Mossoró (Unecom), com 21 
associações. A princípio, todos os conselhos participavam da mesma entidade, mas houve um 
novo racha no interior do movimento comunitário, e fundou-se então a Central da Unidade 
Comunitária (CUC) em 1987. 

 Para Barreto (2011), faz-se importante frisar que o então prefeito da cidade Dix-huit 
Rosado encontrou a oposição no interior da própria família, basicamente composta pelo casal 
Carlos Augusto Rosado e Rosalba Ciarlini, bem como pela parcela do movimento 
comunitário que se ancorou na CUC. Em termos gerais, a CUC era ligada ao grupo político de 
Rosalba Ciarlini, e a Unecom era ligada a Sandra Rosado. Embora ambas sejam da mesma 
família, aparecem no cenário político local em lados diferentes, a comprovando a tese de 
Felipe (2011) acerca da dominação coronelístico da família Rosado em vários âmbitos do 
processo de produção do espaço da cidade. Caracteriza-se, portanto, a cooptação das lutas de 
bairro, mostrando a impossibilidade de avanços estratégicos nas lutas da cidade ainda na 
década de 1980. 

Contudo, no plano espontâneo, os sujeitos subalternos permanecem ativos em suas 
lutas pelo acesso ao espaço urbano. Como destaca a reportagem: 
 

Um conjunto com 376 casas foi ocupado ilegalmente durante este último final de 
semana em Mossoró, município da região Oeste do Rio Grande do Norte. Os 
imóveis foram construídos pela prefeitura da cidade em parceria com a Caixa 
Econômica Federal dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo 
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Federal. 144  
Nesse processo, um indicador da crise da moradia na cidade de Mossoró se dá 

através da análise dos números de oferta e demanda de política pública habitacional para 
baixa renda. Como nos foi informado em entrevista com a Secretária de infraestrutura e 
urbanismo no dia 25/06/2015, em 2011 haviam 27.000 cadastrados no Minha Casa Minha 
vida na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Até então, haviam sido entregues 802 unidades com o 
conjunto Américo Simonete; 376 unidades no conjunto Santa Julia (que foi ocupado pela 
população); 900 unidades no condomínio Mossoró; 844 unidades no condomínio Maria Odete 
de Góis Rosado; 410 unidades no Jardim das Palmeiras e 150 unidades no Jardim das 
Orquídeas. Em um cálculo simples, estavam previstas 3.482 unidades do Minha Casa Minha 
Vida, restando 23.518 famílias no cadastro, o que representa um acesso de apenas 12,89% do 
total de demanda por habitações145 
 
Foto7-Minha Casa Minha Vida, Mossoró(RN)      .Foto 8-Minha Casa Minha Vida, Mossoró(RN).                 
 27/11/2014                                                              27/11/2014   

        Fonte: Elaboração própria                                   Fonte: Elaboração própria 
 
 

Confirmando tal avaliação, no ano de 2014 ocorreu a ocupação pelos moradores sem 
teto da cidade de 376 casas inacabadas do conjunto Santa Julia, do programa habitacional 
Minha Casa Minha Vida, por 60 dias. Após medida judicial de desocupação, os sem teto ainda 
passaram mais de um ano em busca de uma negociação com o Estado, ocupando o prédio de 
escolas públicas abandonadas. Em entrevista de campo,146 nos foi informado:  

 
144 Reportagem disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2014/02/conjunto-com-376-
moradias-e-ocupado-ilegalmente-no-rn-afirma-caixa.html 
145 Ver Plano Local de Habitação de Interesse social – PLHIS – Mossoró – RN, diagnostico, 2009. 
146 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de Souza, 
realizada em 01/12/2014 
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No caso do conjunto Santa Julia, teve um problema lá de invasão, você 
acredita que foi convocado até a polícia federal? Até por que o programa é 
do governo federal...  Então trouxeram uma parte das pessoas pra duas 
escolas grandes, uma chama de 30 de setembro e outra Maria Margarida de 
Souza... A escola estava abandonada, aí finalmente trouxeram o pessoal, 
jogaram dentro do prédio...  

 
Em reportagem apresentada nos veículos de comunicação acerca da desocupação das 

casas, é informado que: 
 A Justiça Federal determinou a reintegração de posse das 376 casas do 
conjunto habitacional Santa Júlia, em Mossoró, região Oeste do Rio Grande 
do Norte, que foram ocupadas irregularmente no início de fevereiro deste 
ano. De acordo com a decisão do juiz federal André Dias Fernandes, os 
moradores têm até o dia 31 de março para desocupar os imóveis. O 
magistrado autorizou o uso da força policial caso os moradores não 
cumpram a decisão.147 
 

Por sua vez, os ocupantes chegaram a realizar manifestação nas ruas da cidade logo 
após a decisão da desocupação das casas, chegando a passar mais de um ano ocupando a 
escola estadual Margarida Maria de Souza no bairro Abolição 3, procurando negociar 
moradias junto ao município, através da reinvindicação da assinatura de  um documento por 
parte da prefeitura. Em entrevista de campo no dia 26/05/2015, os técnicos da Secretária de 
infraestrutura e urbanismo da prefeitura de Mossoró nos informaram que fizeram acordo 
verbal com os representantes do movimento sem-teto acampados nas escolas, propondo que 
as famílias terão acesso a casas do Minha Casa Minha Vida que estão para serem construídas.  

Deste modo, a análise da oferta e demanda para o programa Minha Casa Minha Vida 
de baixa renda, mostra mais uma face do problema da moradia da cidade de Mossoró, tendo 
em vista o baixo acesso de apenas 12% dos cadastrados de baixa renda ao programa, 
demonstrando a face da crise da moradia na cidade. Assim, procuramos trazer alguns 
elementos para um panorama do quadro social da moradia na cidade de Mossoró, buscando 
captar o processo em curso, destacando nuances vividas pelos sujeitos pesquisados em seus 
espaços sociais, tendo em vista que não se trata de questionar se a desigualdade social existe, 
pois está estampada na paisagem, mas trazer à tona as trajetórias de produção dos territórios 

 
147 Acessado em 11/01/2017 - http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2014/03/juiz-determina-
reintegracao-de-posse-de-376-casas-em-mossoro-rn.html 
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precariamente incluídos e sua dinâmica socioespacial.  
Um tema muito importante a ser destacado nesse debate diz respeito ao déficit 

habitacional. De acordo com Ribeiro e Pechman (1985) os documentos oficiais de 
planejamento urbano no geral tratam essa problemática através da suposta defasagem entre 
ritmo de crescimento da população urbana e o da construção de novas residências. Nessa 
argumentação, o desequilíbrio entre a oferta e a procura de moradias, geraria uma alta dos 
preços dos imóveis, tornando este bem proibitivo para certas camadas da população que 
passam a constituir o problema da moradia precária.   Entretanto, os autores discordam dessa 
perspectiva e argumentam:  
 

Ao nosso ver, tal argumentação não é convincente. Ela atribui aos 
fenômenos demográficos – crescimento excessivo da população, migração 
para as cidades – o surgimento das precárias condições habitacionais, 
revivendo a moral malthusiana segundo a qual os pobres são os responsáveis 
pela pobreza, devido ao seu comportamento reprodutivo e migratório. O 
déficit habitacional não pode ser explicado por um acelerado ritmo de 
crescimento da população urbana, que faz crescer a demanda por habitações 
a uma velocidade superior à capacidade de acumular recursos para atendê-la. 
Numa sociedade capitalista, com efeito, a demanda de um determinado bem 
é apenas a demanda solvável, ou seja, tão-somente constituída pelos 
indivíduos que podem pagar o seu preço. Aqueles que não tem renda 
suficiente para adquirir uma determinada mercadoria estão excluídos da 
demanda, não obstante dela necessitar. Se existe déficit habitacional é poque 
grande parte da população urbana brasileira está excluída do mercado da 
produção de moradias. São duas as razões: de um lado, uma distribuição 
profundamente desigual da renda gerada na economia e, de outro lado, as 
condições que regem a produção capitalista de moradias no Brasil, que 
impõem um elevado preço ao direito de habitar na cidade. (RIBEIRO e 
PECHMAN, 1985, pp.8-9).  

Desta feita, de acordo com Maricato (2011), é importante argumentar que o problema 
da moradia perpassa tanto aqueles que vivem a falta da moradia, se apresentando em situação 
de rua, como aqueles que vivem a problemática da moradia precária e a dificuldade em pagar 
o aluguel. Nesse processo, no plano concreto, os sujeitos subalternos se fazem presentes em 
ações diretas na luta por melhorias em sua reprodução social, forçando mesas de negociação 
por parte do Estado. Como argumenta Villaça (1986), o papel do Estado na produção do 
espaço urbano se encontra na predileção pelas transformações territoriais comandadas pela 
classe dominante e pelo sistema de mercado imobiliário, com a produção de infraestruturas 
urbanas “[...] que abre frentes pioneiras para o capital imobiliário [...]” (Ibidem, p.98). Por sua 
vez, os conflitos e lutas sociais vão tencionando as relações de poder na produção do 
território, como a ocupação das casas do Minha Casa Minha Vida, pois sem os processos de 
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resistência, os agentes dominantes associados ao capitalismo local não têm previsão de ceder 
melhorias e reformas sociais no espaço urbano. 

Nesse debate, Araújo (2014) traz contribuições empíricas sobre o projeto de 
desenvolvimento nacional a partir do ano de 2003, no contexto em que a China se torna 
grande consumidora de commodities brasileiras. De acordo com a autora, nessa empreitada, 
com a retomada das políticas públicas no âmbito federal, destacaram-se as políticas sociais. 
No plano das políticas econômicas, o governo federal lança o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), com um conjunto de projetos de infraestrutura econômica e social. 
Dentre as políticas públicas engendradas pelo PAC, temos:  “[...] o programa Minha Casa 
Minha Vida, que busca enfrentar um velho problema: o elevado déficit habitacional, 
concentrado nas famílias de mais baixa renda.” (ARAÚJO, 2014, p.548). 

De todo modo, não é possível afirmar que as políticas públicas do PAC se efetivam 
de forma automática, pois existem inúmeras contradições no plano local.  Ao discutir as 
políticas de implantação da rede de esgotamento sanitário no âmbito do PAC, Queiroz (2012) 
mostra que as obras previstas para bairros pobres de Mossoró como Belo Horizonte não se 
concretizaram, ao contrário do Bairro Nova Betânia, que através do lobby do mercado 
imobiliário, conseguiu expandir a rede de esgotamento sanitário para todo o bairro. Esse 
exemplo mostra a importância da luta política dos sujeitos subalternos pela possibilidade de 
acesso a melhores condições de reprodução social, especialmente aquelas relativas a moradia.  
Em entrevista148, ao comentar sobre uma reunião do Minha Casa Minha Vida entidades que 
tive a oportunidade de ir em dezembro de 2014 na UFERSA é afirmado: 

 
Agora você veja aquela reunião que fomos lá do minha casa minha vida 
entidades, justamente para se encaixar naquele programa, para fazer uma 
sondagem aqui no bairro do qual sou da associação, sobre aquelas famílias 
que não conseguiram as casas do governo federal, o que foi que ela disse? 
Pessoas abaixo da linha de pobreza, esse pessoal que tem precisão de uma 
casa, mas o programa não procurou ele, e ele procura o programa e o 
programa não atende... Aqui mesmo tem uma rua ali tem outra, de casas 
justamente com esse programa com pessoas abaixo da linha de pobreza, mas 
se você conhecer as pessoas, não estão abaixo da linha de pobreza, ai vai 
perguntar elas dizem aí porque eu ganhei essa casa de Rosalba, ai porque foi 
vereador tal que me deu, então os políticos usam o programa para interesse 
deles para você ficar preso. É um programa para dizer foi o governo federal. 
Era para essa seleção ser administrado por um órgão federal. 
Esses programas sociais, quando vem não é para os carentes?  Para os 
carentes, né, só que o carente mesmo, que está lascado, com o perdão da 

 
148 Entrevista cedida pelo memorialista e ativista do movimento de bairro de Mossoró – Manuel de 
Souza,realizada em 20 /01/2015 
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palavra, não é beneficiado, porque aparece gente rico, nessa hora fica pobre, 
mas recebe  a casa porque é ligado politicamente. 

 
Desta feita, como argumenta Gohn (1997, p. 12), “os movimentos transitam, fluem, 

acontecem em espaços não consolidados das estruturas e organizações sociais. Na maioria das 
vezes eles estão questionando estas estruturas e propondo novas formas de organização à 
sociedade política”. Assim, vemos a importância do resgate das lutas políticas dos sujeitos 
subalternos na produção do espaço urbano de Mossoró, em que através de processos 
espontâneos de luta, eles conseguem superar as formas cristalizadas de organização social 
presentes na cidade. Nesse conflito, podemos observar as formas de questionamento dos 
processos de não socialização das melhorias urbanas com a grande maioria da população. 

Destarte, em 2018 o movimento sem-teto na cidade de Mossoró se apresenta de 
forma organizada, ocupando uma área nas margens da BR 304 nas proximidades da entrada 
do “conjunto Nova Mossoró”. Em reportagem, Barreto (2018)149 argumenta que se tratam de 
“trabalhadores braçais que vivem de “bicos”, empregadas domésticas e pessoas que fazem 
serviços esporádicos no comércio por hora trabalhada”, comprovando a grande dimensão da 
informalidade no mercado de trabalho da cidade, que se reflete nas formas de reprodução 
social associada a moradia. Ademais, fica nítido as desigualdades de classe herdadas no 
interior do processo de formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste no âmbito das lutas 
subalternas por moradia na cidade de Mossoró. 

Ao longo do processo de pesquisa, nos inúmeros trabalhos de campo, pudemos 
observar o processo de luta pela moradia na cidade de Mossoró por parte dos sujeitos 
subalternos, identificando as profundas contradições entre o urbano e o rural no interior do 
município no que diz respeito a questão da moradia. Através das indicações de nossos 
informantes, foi possível entrevistar moradores da favela do Santa Helena que informaram 
expressamente sobre a dificuldade de ocupação de terrenos nas proximidades do centro de 
Mossoró, e até mesmo na própria cidade. Nesse contexto, de acordo com os entrevistados, 
aparecia a opção de luta pela terra em assentamentos rurais em conjunto com o movimento 
dos trabalhadores rurais sem-terra – MST, com objetivo de conseguir moradia, já que 
pretendiam continuar pleiteando empregos na cidade, especialmente quando surgia a opção de 
assistente de pedreiro, que segundo os informantes era o melhor bico que aparecia.  

O surgimento do Movimento Sem-Teto em Mossoró, aparece como um avanço nas 
lutas urbanas associadas a radicalidade histórica dos sujeitos subalternos, superando as formas 

 
149 Disponível em - http://blogdobarreto.com.br/exclusivo-por-dentro-do-acampamento-dos-sem-teto-em-
mossoro-virando-os-cliches-pelo-avesso/ - acessado em 05/07/2020. 
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de organização política das lideranças comunitárias próximas aos políticos. Em nosso trabalho 
de Mestrado apresentamos as formas de cooptação de políticos locais em relação política com 
as lideranças comunitárias: 

 
 

Por ocasião do trabalho de campo, também entrevistamos Nilton 
Comunitário, do conselho comunitário do Santo Antônio. Como ele nos 
informou, já está com 26 anos de movimento comunitário em Mossoró, 
observando as carências do Santo Antônio em todo esse período. Disse ainda 
que presenciou a chegada de pavimentação, posto de saúde, creche, escola. 
Teve muitas dificuldades nas lutas pelo acesso à água, mas, na sua ótica, hoje 
está bem melhor. 
E continua: “Nos anos que tinham essas dificuldades, o movimento 
comunitário era mais ativo.” Hoje ele percebe a necessidade de surgir novas 
lideranças, pois está se sentindo mais moderado e até desmotivado. 
Ele também afirmou que o saneamento básico é uma reivindicação 
importante das comunidades sem acesso. Por exemplo: “A maioria da 
população do Santo Antônio não tem acesso ao saneamento básico, jogando 
a fossa e a água na rua.” 
Ainda como enfatizou, os problemas com o mau atendimento nos postos de 
saúde, a violência crescente, o aumento do tráfico de drogas estão presentes 
com muita força no Santo Antônio, pois se trata de uma população pobre, 
que tem como perfil de empregos em sua maioria pedreiros e serventes.  
Ademais, “99% das lideranças comunitárias estão engajadas nos programas 
públicos, próximos à prefeitura.” Ele, por exemplo, trabalhou cerca de oito 
anos com a atual governadora do Estado, Rosalba Ciarline, na qual ele 
informou ter grande confiança em seu mandato como governadora.  
É interessante observar que a maioria das lideranças comunitárias 
entrevistadas, quando questionadas sobre as formas de gestão da cidade , 
entre estas, o plano diretor, informa não ter conhecimento. De acordo com 
Nilton Comunitário os conselhos comunitários são sempre convidados para 
as reuniões do plano diretor, mas não demonstram interesse. “Hoje eu não 
sei quase nada do plano diretor, imagine a população”, disse Nilton. 
(QUEIROZ, 2012, pp. 152-153). 

 
 
Ademais, um dos nossos informantes ressaltou que o próprio movimento sem-terra já 

vem se articulando no interior das lutas urbanas em Mossoró, contribuindo com a construção 
do Movimento sem-teto. Assim, na busca do entendimento das lutas por moradia na cidade de 
Mossoró, não podemos realizar uma separação teórica entre as dimensões da cidade e do 
campo que não corresponde no empírico, tendo em vista que identificamos inúmeras 
contradições e conflitos que nos levam a destacar a existência de uma dialética entre a cidade 
e o campo, especialmente no que diz respeito a relação entre trabalho e moradia, já que 
muitos assentados adquiriram o acesso a terra, mas inicialmente buscavam a moradia urbana 
na busca de superação da condição de reprodução social precária. Ademais, como ressaltou 
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Bezerra (2012), em sua pesquisa sobre a Geografia do Trabalho no espaço agrário de 
Mossoró, não é possível uma separação artificial entre os espaços urbano e rural em Mossoró, 
já que muitos assentados trabalham na cidade. 

Questionados sobre a possibilidade de moradia nas casas do programa Minha Casa 
Minha Vida, eles ressaltaram a dificuldade de acesso, pois mesmo nos programas para baixa 
renda se exigia a apresentação de uma fonte de renda fixa. Durante os trabalhos de campo, nas 
inúmeras conversas que pude realizar com os moradores do Santa Helena durante as 
caminhadas a pé em conjunto com a agente de saúde, os mesmos sempre indagavam para qual 
jornal a pesquisa estava sendo realizada, pois muitos não gostariam de se identificar. No 
universo geral dessas conversas, nos foi relatado na maioria dos casos a busca pela cidade de 
Mossoró na procura por empregos, já que nas suas cidades de origem, em sua maioria dos 
Sertões do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, suas famílias estavam passando necessidade 
pela impossibilidade de emprego, pelas secas e pelo não acesso à terra.   

Assim, refletimos sobre a herança histórica de longa duração do processo de 
formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste na produção da cidade de Mossoró. Tal 
herança se reflete na divisão de classes e nas formas de desigualdade socioespacial presente 
na urbanização brasileira. Na cidade de Mossoró, o crescimento econômico desde os anos 
1980 vem reforçando o papel de centralidade regional e consolidando a mesma como uma 
cidade média. Contudo, o crescimento econômico regional não se reflete numa distribuição 
das riquezas para com os trabalhadores, especialmente no que diz respeitos as suas condições 
de reprodução social, como a moradia. Sobre a luta de descolonização, Fanon (1968) 
argumenta: 

 
A violência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou 
incansavelmente a destruição das formas sociais indígenas, que arrasou 
completamente os sistemas de referências da economia, os modos da 
aparência e do vestuário, será reivindicada e assumida pelo colonizado no 
momento em que, decidindo ser a história em atos, a massa colonizada se 
engolfar nas cidades interditas. [Por outro lado] Fazer explodir o mundo 
colonial é doravante uma imagem de ação muito clara, muito compreensível 
e que pode ser retomada por cada um dos indivíduos que constituem o povo 
colonizado. Desmanchar o mundo colonial não significa que depois da 
abolição das fronteiras se vão abrir vias de passagem entre as duas zonas. 
Destruir o mundo colonial é, nem mais nem menos, abolir uma zona, 
enterrá-la profundamente no solo ou expulsá-la do território. (FANON, 1968, 
p. 30).  

 Desta feita, buscamos desmistificar as teorias que afirmam que a pobreza urbana 



244 
 

 
 

seria um estágio transitório, segundo o qual através das iniciativas individuais de afinco à 
venda da força de trabalho os pobres teriam acesso a riqueza.  Alertamos para as dimensões de 
classe presentes no processo capitalista (e colonial) de urbanização brasileira. A história do 
Brasil é marcada pela violência do processo de colonização, em que os colonizadores, através 
da força, organizaram o processo de ocupação do espaço sob a justificativa de realizar um 
processo ‘civilizatório’, praticando genocídio com as populações nativas e o trabalho 
compulsório com os africanos. No interior desse processo, temos a gênese das classes sociais 
no Brasil, em que uns, os dominantes, receberam terras doadas pela coroa portuguesa e 
outros, os dominados, foram obrigados a vender a força de trabalho. 

No decorrer do século XX, fica claro a herança colonial no processo de urbanização, 
naquilo que Quijano (2009) chama de colonialidade do poder, que quer dizer que as relações 
de colonialidade não findaram com a destruição do colonialismo. No interior do processo de 
urbanização, os trabalhadores aparecem na cidade expropriados da terra e da moradia apenas 
com a força de trabalho para vender. A moradia, que representa uma segurança para a família 
dos trabalhadores no que diz respeito a sua reprodução social, é uma mercadoria especial com 
alto preço no interior do espaço urbano. Na cidade de Mossoró não é diferente. 

Com isso, buscamos trazer à tona os processos de resistência na luta por moradia, na 
busca de superar uma certa leitura do mundo urbano que invisibiliza os sujeitos subalternos. 
Tal resgate se mostra importante no sentido de apresentar uma reflexão sobre as relações de 
poder na produção do território urbano, tendo em vista que através da luta política, com ações 
diretas de ocupação, o problema da moradia se apresenta na cidade, forçando o poder público 
a apresentar propostas de melhorias para a reprodução social dos trabalhadores. Ademais, é 
importante frisar que ao longo da história das lutas políticas no semiárido brasileiro, os 
sujeitos subalternos nunca se apresentaram de forma passiva, sempre construindo formas 
criativas de resistência contra a exploração social característica do processo de formação 
sócio-espacial dos sertões do Nordeste. 

 
 
 
 
 
 
 



245 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em nossa pesquisa, pudemos constatar que uma das grandes dificuldades para os 
interessados no entendimento das desigualdades socioespaciais nas cidades está na 
compreensão das desigualdades sociais do ponto de vista das relações espaciais, ou seja, de 
como as relações desiguais, intrínsecas ao modo de produção, contraditoriamente, se dão no 
espaço e no tempo, e são transformadas em cada singularidade. 

Nesse sentido, não procuramos esgotar as possibilidades de compreensão das 
desigualdades socioespaciais na cidade de Mossoró, mas apresentar uma versão que 
contemple os sujeitos sertanejos, esquecidos pela ciência oficial. O processo de favelização na 
cidade de Mossoró foi abordado aqui compreendendo a especificidade da formação sócio-
espacial dos sertões do Nordeste, em que predomina o latifúndio e a extrema desigualdade.  

Entendemos a necessidade de especificar de qual cidade estamos tratando, inserida 
em uma conjuntura política regional/local específica que a diferencia das demais cidades, mas 
não como um todo, pois a estrutura se pronuncia ao mesmo tempo em que se articula com as 
especificidades, evidenciando a dialética entre a ordem próxima, as relações/conflitos 
presentes no plano local, e a ordem distante, o poder econômico político global em sua 
articulação nacional. 

De todo modo, como alerta Lefebvre (1991), a cotidianidade, como um momento da 
totalidade, foi subvalorizada pelas ciências humanas, que a compreenderam apenas como uma 
parcialidade fragmentaria. Entretanto, as ciências instrumentais buscam o planejamento da 
realidade vivida nos seus mínimos detalhes, reafirmando a necessidade do entendimento dos 
processos vividos pelas teorias críticas. Sendo assim, a crítica da vida cotidiana aponta para as 
possibilidades dos sujeitos sociais no interior dos conflitos na produção do espaço. Nesse 
contexto, podemos afirmar que Lefebvre apresenta um conceito amplo de produção, que 
destaca as características de uma sociedade normatizada pelo planejamento do espaço, mas 
não nega as possibilidades que surgem nas margens para uma apropriação do espaço.  

A teoria social crítica, como uma proposta de análise da realidade, surge no contexto 
da crítica do marxismo vulgar, especialmente das afirmações que compreendiam uma 
separação hierárquica no entendimento do modo de produção como uma “base” econômica 
que determinaria os processos na política e da cultura, entendidas como “superestrutura”. Essa 
crítica procura demonstrar uma articulação não hierárquica entre os processos econômicos, 
políticos e culturais, superando a separação engendrada pela apropriação vulgar do método 
dialético.  
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Nas palavras de Gottdiener (2010, p.115): “A escola de Frankfurt especificava a 
formação social existente [...] mostrando que os fenômenos “superestruturais”, como a 
política ou a cultura, atuavam de modo muito semelhante à “base” ”. Tais autores 
apresentaram um avanço significativo no debate teórico, culminando com um impulso 
humanista, que se notabilizou pela crítica das teorias economicistas vigentes. De todo modo, 
pode-se dizer que no âmbito das teorias desenvolvidas nessa perspectiva houve uma 
negligencia do componente espacial em suas análises.  

Como campo de estudos científico, a Geografia, em compasso com a teoria social 
crítica, vem desenvolvendo uma leitura processual da produção do espaço, no qual os 
conflitos e relações de poder entre agentes de diferentes classes aparece como central, 
desmistificando o entendimento do espaço como um ente fixo e imutável. Descobriu-se que o 
planejamento do espaço visa à normatização da vida cotidiana, através da produção da 
passividade dos sujeitos perante a dominação abstrata da forma da mercadoria, que se 
generalizou para a sociedade inteira, conformando um espaço de não realização da vida 
humana. 

Por outro lado, o levantamento de elementos para o debate sobre a crítica da vida 
cotidiana, que apresentamos neste trabalho, faz coro com as leituras que buscam 
desnaturalizar o processo de produção capitalista do espaço, identificando os mecanismos de 
dominação, em suas sutilezas ideológicas, mas salientando as possibilidades de criar um 
espaço metamorfoseado, com a prevalência do uso, aberto para as inúmeras possibilidades 
criativas da sociedade humana. A palavra de ordem “transformar o mundo e mudar a vida”150 
está no centro da crítica da vida cotidiana, mas só pode entrar em vigência com a abertura de 
possibilidades para a produção do espaço como uma obra. 

Nesse sentido, a leitura da totalidade aparece como uma articulação entre as 
dimensões do universal, particular e singular, ressaltando o papel do indivíduo na produção do 
espaço. Assim, as dimensões da experiência socioespacial, desde aquelas concebidas até 
aquelas vividas, são analisadas de forma dialética, valorizando a experiência e as 
possibilidades de pesquisa empírica. Desta maneira, se faz premente uma crítica prática da 
sociedade do espetáculo, no qual os indivíduos consigam superar a contemplação de imagens 
exteriorizadas do mundo da mercadoria, no caminho de uma participação ativa na produção 
do espaço e, consequentemente, uma apropriação do mesmo. 

Para Debord (1997),  a crítica da vida cotidiana se faz como uma crítica da Geografia 
 

150 Ver: Gombin (1972); Lefebvre (1969; 2013). 
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humana, destacando que o planejamento do espaço tem como objetivo normatizar a vida 
cotidiana, com a produção do espaço como mercadoria, no qual os sujeitos sociais se 
resumem ao papel de espectadores de imagens do espetáculo moderno. O resgate da memória 
política e da identidade espacial das classes oprimidas é um forte fermento da crítica da vida 
cotidiana, que busca uma intervenção possível no interior dos conflitos que impedem a 
generalização do valor de uso na produção do espaço. 

Nesse debate, Bensaid (2013) apresenta a crítica de Lefebvre ao estruturalismo. No 
interior dessa crítica, afirma-se que o estruturalismo se apresenta como uma ideologia que 
“[...] neutralizando a história, neutraliza, com o mesmo golpe, a política.” (BENSAID, 2013, 
p.102). Trata-se de uma negação da dinâmica de transformação social em favor de dogmas 
estáveis de uma pseudo-inteligibilidade da realidade. Ele afirma: “O estruturalismo é uma 
totalidade imobilizada” (Ibidem, p. 101). Debatendo a perspectiva de ciência estruturalista, 
Lefebvre (1968) afirma que ela busca uma solução fácil e falsa de expurgar as contradições do 
real, supondo que está realizando a construção do objeto nos termos científicos. Ele afirma: 
“Um tal campo bem definido, bem limpo, sem escórias, nem resíduos, sem contradição e sem 
movimento, estaria fechado por todos os lados. O pensamento teórico se encerraria nele. 
Sustentaria ou acreditaria sustentar o sistema” (LEFEBVRE, 1968, p.100). 

De todo modo, ao contrario do estruturalismo, a perspectiva dialética “[...] obriga a 
reconsiderar os fatos, os conceitos, as teorias, as ideologias” (LEFEBVRE, 1968, p.100). Por 
sua vez, de acordo com Lefebvre (1968, p.101): “L. Althusser esforça-se por conceber a 
ciência ou a teoria como um corpo constituído, sem falhas, sem lacunas, definido pela 
coerência e pelo caráter sistemático [...]”. Ele continua: “ Ele se mantém assim no quadro de 
uma teoria em segundo grau do conhecimento, em lugar de refletir sobre as diligências que 
hoje permitem adquirir conhecimento (por exemplo sobre os problemas urbanos, sobre a 
planificação, sobre a questão agrária, sobre a questão do Estado e da tecnocracia, etc.)” 
(Ibidem, p. 103).  

Sendo assim, Lefebvre (1968) destaca que Althusser151 realiza uma operação 
redutora, que nega a dimensão do devir histórico em nome do equilíbrio e da estabilidade do 

 
151 “O marxismo althusseriano, portanto, pouco fez para afastar decisivamente os termos do debate teórico 
marxista do terreno estabelecido pela ortodoxia stalinista. O modelo base/superestrutura manteve seu caráter 
mecânico e sua conceituação da estrutura social em termos de fatores, níveis, ou casos discretos, descontínuos e 
com relações externas, mesmo que a relação mecanicamente determinista entre a base e os seus reflexos 
superestruturais se tornasse efetivamente inoperante no mundo real pela separação rígida entre estrutura e 
história, e pelo adiamento indefinido da determinação econômica até um imprevisível último caso. O aparelho 
conceitual estruturalista também tendia a encorajar uma espécie de separação entre o econômico, social e 
histórico. [...]” (WOOD, 2010, p. 52). 
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sistema pseudo-científico. Entretanto, Lefebvre (1968, p. 105) também afirma: “A questão 
metodológica ainda mal resolvida é a do relacionamento entre o pensamento lógico, como 
conhecimento dos equilíbrios, das estabilidades, das estruturas – e o pensamento dialético, 
como conhecimento do devir, da dissolução, da destruição e da reconstrução”.  Em outra obra, 
Lefebvre (1967) faz uma alusão a um especialista que monta e desmonta um motor, para 
explicar como procede o pensamento estruturalista. Ele argumenta que o conjunto de peças do 
motor forma um sistema coerente, as quais cada peça tem uma função no todo. Contudo, 
argumenta o autor, transportando essa metáfora para o pensamento social, obviamente que 
esse sistema menospreza as contradições do real. No âmbito do estruturalismo, para Lefebvre 
(1967), a dinâmica se subordina à estática.  

No transcorrer da nossa pesquisa, observamos que no âmbito das ciências humanas 
no geral existe, em vários aspectos, a transposição de conceitos desconectados dos processos 
estudados, contribuindo, em muitos casos, para obscurecer o objeto de estudo. Nesse sentido, 
buscando a superação dos estudos estruturalistas, Lefebvre (1967, p.90) argumenta sobre o 
processo de diferenciação propiciado pela mundialidade tecnicista devido “[...] à história das 
sociedades, dos grupos, das classes, dos povos e nações.” Ela também afirma a necessidade da 
dialética no “[...] estudo histórico da práxis e de suas contradições, incluindo, evidentemente, 
as lutas de classes, os conflitos dos povos e das nações” (LEFEBVRE, 1967, p. 103).  Nesse 
caminho, Lefebvre (2013) propõe seu estudo sobre a produção do espaço, em que apenas 
através do entendimento da luta de classes em um sentido ampliado, traduzida pelos processos 
de resistência social, podemos falar da diferenciação espacial e dos espaços diferenciais.  

Desta feita, o levantamento teórico nas discussões sobre o método dialético 
contribuiu em diversos aspectos no que diz respeito ao entendimento dialético do espaço, em 
seu movimento fluido de “vir-a-ser”, especialmente com a contribuição de Lefebvre quanto à 
noção ampla de produção nas obras da juventude de Marx, que possibilitou referendar o papel 
dos sujeitos políticos nas possibilidades de transformação socioespacial. A proposta de leitura 
da modernidade pelo ponto de vista dos vencidos na Geografia abre caminho para pensar a 
imaginação geográfica na teoria do espaço relacional, negando os conceitualismos 
apriorísticos desconectados da realidade, no caminho de uma Geografia crítica conectada com 
a experiência dos movimentos sociais. 

Nosso interesse pelo tema se pautou na busca de entendimento da dialética 
processual proposta pelos teóricos neomarxistas e sua crítica do determinismo econômico, 
buscando uma inspiração para o estudo dos movimentos sociais e a produção de uma 
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Geografia da diferença. Trazer à tona esses elementos para o debate sobre o espaço relacional 
faz coro com as leituras que buscam desnaturalizar o processo de produção capitalista do 
espaço, identificando os mecanismos de dominação, mas salientando as possibilidades de 
criar um espaço metamorfoseado, com a prevalência do uso, aberto para as inúmeras 
possibilidades criativas da sociedade humana. 

Nessa perspectiva, Damiani (2008) apresenta uma distinção interessante entre o 
território de ação estatista e o território do projeto político. O primeiro é aquele dos 
discursos e manipulações da ideologia associadas ao processo de dominação, ao passo que o 
segundo é aquele construído no interior das lutas políticas. Em suas palavras, quando se trata 
do território do projeto político, “estamos ao nível da apropriação social do urbano, como 
possibilidade. Esse espaço de projeto político define situações e momentos, uma apropriação 
espaço-temporal e uma temporalidade de apropriação” (DAMIANI, 2008, p 296). 

Assim, buscamos uma articulação entre o entendimento do território como relação e a 
teoria crítica da vida cotidiana, abrindo possibilidades do estudo dos sujeitos em processos de 
produção do espaço, partindo dos problemas empíricos de pesquisa para o entendimento de 
suas articulações em uma totalidade dialética. Tais análises nos levam a dialogar com Luna 
(2012), quando apresenta a reconfiguração territorial no sudeste mexicano encampada pelas 
comunidades zapatistas. Para esta autora, reconhecer o domínio territorial dos subalternos “es 
darle lectura a una realidad no homogénea, rastreando los procesos de territorialización de los 
sujetos que reconstruyen otras formas de re-significar un espacio geográfico” (LUNA, 2012, 
p. 9). 

Nos termos do nosso objeto de estudo, a produção da cidade informal no âmbito das 
contradições do processo de urbanização no interior da formação sócio-espacial dos sertões 
do Nordeste brasileiro foi abordada sob o prisma do conceito de território, na ótica dialética 
da relação entre dominação e apropriação. Tal abordagem permitiu o resgate da memória 
social da dinâmica vivida pelos sujeitos sertanejos, apresentando o processo sob um ponto de 
vista diferenciado, privilegiando as ações das massas no espaço urbano como forma de 
pressão e negociação com as elites locais. 

Como se sabe, o semiárido tem como característica as secas periódicas e o 
deslocamento de retirantes, que recorrem às soluções drásticas como ações de saque e 
ocupação de terrenos, ao passo que as elites locais, associados com a famosa indústria da 
seca, festejam esses momentos pela oportunidade de força de trabalho barata. Buscando 
ampliar as discussões no campo da Geografia, foram contextualizadas espaço-temporalmente 
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as ações políticas dos sujeitos sertanejos, focalizando as atenções na dinâmica de conflitos e 
negociações na cidade de Mossoró, bem como as velhas soluções das elites locais voltadas 
para empregar a população “flagelada” nas obras públicas da cidade.  

Nessa perspectiva, apresentamos as trajetórias dos sujeitos sertanejos subalternos 
esquecidos no processo de urbanização, buscando dar visibilidade as lutas políticas desses 
sujeitos. A literatura tradicional de análise dos sertões nordestinos identifica o mesmo como 
espaço dos coronéis, sabidamente dando enfoque nos processos de dominação que 
conformaram a estrutura de desigualdade socioespacial que vivemos hoje. Contudo, não é 
possível negar a luta de classes e os conflitos em torno da propriedade privada, quando os 
sujeitos sertanejos se sublevam contra aquilo que os oprime. Deixamos claro nosso 
entendimento de que as desigualdades sociais e territoriais nos sertões não estão associadas 
aos fenômenos físicos, mas à ordem da dominação política, econômica e social. 

Ademais, concordamos com a existência da predominância do poder coronelístico no 
âmbito da herança colonial no interior da formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste. 
Trata-se do entendimento da colonialidade do poder como uma dimensão normativa no que 
diz respeito a produção do território da cidade de Mossoró. Contudo, alertamos que tal 
processo por parte dos sertanejos não foi tratado de forma passiva e aceito sem luta. 
Argumentamos que no interior do processo de ocupação dos sertões houve resistência por 
parte dos sujeitos subalternos, conformando conflitos políticos em que a classe dominante 
teve de externalizar sua veia genocida e autoritária. 

Para Quijano (2005), as marcas da dominação colonial na América Latina não foram 
superadas com os processos de independência nacional, pois foram processos costurados 
pelas classes dominantes eurocentradas, que até hoje mantem sua posição no interior da 
hierarquia social. Em suas palavras: “Neste sentido, o processo de independência dos Estados 
na América Latina sem a descolonização da sociedade não pôde ser, não foi, um processo em 
direção ao desenvolvimento dos Estados-nação modernos, mas uma rearticulação da 
colonialidade do poder sobre novas bases institucionais” (QUIJANO, 2005, p.135). 

Sendo assim, a formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste, com suas 
especificidades no interior da formação econômico-social brasileira, apresenta as marcas do 
latifúndio, em que as populações desenraizadas da terra pelo processo de colonização não 
tiveram acesso ao processo de modernização. Dialogamos com a teoria dialética da 
experiência, no intuito de apresentar as contradições dos sertões nordestinos, enfatizando que 
as mesmas não estão dissociadas da totalidade, mas apresentando suas especificidades. Nesse 
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sentido, concordamos com Harvey (2001, p.98): “O advento de uma economia do dinheiro, 
alega Marx, dissolve os vínculos e relações que compõem as comunidades tradicionais, de 
modo que o dinheiro se torna a verdadeira comunidade”.  

No caso da América Latina, e brasileiro, como afirma Quijano (2005), o processo de 
colonização está no seio do capitalismo europeu nascente, pois contribuiu com o processo de 
acumulação primitiva possibilitando as possibilidades da posterior expansão. Em suas 
palavras: “O capitalismo mundial foi, desde o início, colonial/moderno e eurocentrado.” 
(QUIJANO, 2005, p.120). De nossa parte, o conceito de território entre a dominação e a 
apropriação foi fundamental para nossas reflexões. De todo modo, na esteira do debate sobre 
o “Giro Decolonial”, Haesbaert (2020a, p. 142) afirma: “A singularidade de um pensamento 
latino-americano sobre o território, como atestam nossas pesquisas, parece mais clara no que 
diz respeito ao território como categoria da prática[...]”  

De todo modo, em nosso trabalho, buscamos rastrear as trajetórias dos sujeitos 
subalternos submetidos ao processo de colonização brasileiro, compreendendo a violência do 
processo, mas também as formas de resistência. Se por um lado, enquanto dimensão de 
dominação, identificamos a permanência de uma colonialidade do poder, como uma categoria 
normativa,  por outro,  o território como categoria da prática permeou todo nosso trabalho, na 
busca pelo entendimento do espaço vivido da experiência de apropriação pelos grupos 
subalternos. Em sua argumentação, Haesbaert (2020a, p. 142) afirma que enquanto categoria 
da prática temos “[...]o uso do território como termo cotidiano e também como ferramenta 
política pelos diversos grupos sociais, em especial os grupos subalternos.”  

Em nossa tese propomos o diálogo da teoria social crítica com as perspectivas do 
“giro decolonial” da América Latina na busca do entendimento dos conflitos e contradições 
vividas pelos sujeitos subalternos sertanejos. Essa proposta não é nova, tendo em vista os 
trabalhos de Haesbaert (2014, 2020) apresentarem essa possibilidade de diálogo teórico. Em 
outro campo do conhecimento, Melis (2013) também apresentou as possibilidades de diálogo 
teórico entre as teorias da crítica da vida cotidiana de Lefebvre com as propostas de 
Mariategui para o entendimento da América Latina. De nossa parte, acreditamos que esse 
diálogo teórico se apresenta muito profícuo, especialmente com as propostas de Walter 
Benjamim, que defende o entendimento da modernidade como um estado de exceção em 
permanência, em que “o mundo em sua atualidade completa e multidimensional, não há lugar 
para qualquer “sala confortável” (BENJAMIN, 1994, p.34). 

Pode-se dizer que em sua produção teórica Walter Benjamin “procura compreender o 
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capitalismo atual, associando o fenômeno do fetichismo à vida política e ao estado de 
exceção” (MATOS, 2010, p.7), no qual em seu brilhante manifesto “Teses sobre o conceito de 
história” ele desenvolve uma crítica da ideologia da história dos vencedores como falsa 
consciência, expondo uma narrativa para leitura da modernidade como barbárie, apresentando 
o conflito entre vencedores e vencidos, antecipando a discussão da subalternidade dos 
sujeitos. Pode-se dizer que “diversamente da historiografia positivista que consagra os 
vencedores, os vencidos da história previnem a adesão ao progresso” ( MATOS, 2010, p.18). 

Nesse sentido, a modernidade se apresenta como um cortejo triunfal dos vencedores 
sobre os vencidos, em suas palavras: “Ora, os que num momento dado dominam são os 
herdeiros de todos os que venceram antes. [...] Todos os que até hoje venceram participam do 
cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos do que estão prostrados 
no chão” (BENJAMIN, 1994, p.225). Em outra passagem, ele afirma “a tradição dos 
oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que vivemos é na verdade a regra geral” 
(BENJAMIN, 1994, p.226). 

No interior da proposta da crítica da vida cotidiana, Vaneigem (2016) argumenta 
sobre a necessidade do entendimento da dialética do espaço-tempo da experiência vivida, 
destacando que o único e o particular surgem no âmbito da contradição dialética entre espaço 
e tempo. No interior dessa dialética de produção da especificidade, o autor apresenta o 
conflito entre a dominação e a apropriação, em suas palavras: “A vantagem do ponto do 
espaço vivido está no fato de ele poder escapar ao sistema de condicionamento generalizado: 
o seu inconveniente é o de não possuir uma existência autônoma.” (VANEIGEM, 2016, p. 
285). Com esta inspiração no que diz respeito ao método dialético, procuramos compreender 
o processo de formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste.  

Para Kosik (1976), o princípio metodológico da investigação dialética da realidade 
social é o ponto de vista da totalidade concreta, que antes de tudo, “significa que cada 
fenômeno pode ser compreendido como momento do todo” (KOSIK, 1976, p.49). Em sua 
argumentação, o autor afirma que a dialética não pode compreender a totalidade como um 
todo já feito que determina as partes, pois seria uma falsa totalização, se manifestando no 
princípio abstrato que despreza a riqueza do real. Ele destaca que ali no momento vivido a 
totalidade está presente não como um aspecto externo, tendo em vista a unidade do todo.  Para 
o autor, vale destacar, no movimento em espiral da realidade, o presente sempre é mais rico 
que o passado, sendo o aspecto cotidiano elemento rico em novidades. 

Nesse sentido, o autor alerta para o fato de que o aspecto cotidiano traz o novo como 
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possibilidade, ressaltando a importância da pesquisa enquanto elemento fundamental para 
desconstrução de hipóteses cristalizadas.  Como afirma Marx (2007, p.533), em sua segunda 
tese Ad Feuerbach: “a disputa acerca da realidade ou não realidade de um pensamento que 
se isola da prática é uma questão puramente escolástica”. Ademais, retomando o 
entendimento da práxis em sua articulação entre teoria e prática, observamos que a reflexão 
teórica vem da prática e volta para ela, reiterando a necessidade da interação entre 
conhecimento teórico e a vivência cotidiana. Por outro lado, Kosik (1976) alerta que a 
dialética diferencia a “representação” da “coisa em si”, na medida em que este último não se 
manifesta imediatamente ao homem, sendo necessário um esforço de pesquisa para se chegar 
à “coisa em si”. 

Tendo em vista estas premissas, observamos que a realidade de uma cidade sertaneja, 
no âmbito do modo de produção capitalista, segue as mesmas tendências do processo de 
urbanização mundial no sentido de exploração da força de trabalho. No caso particular da 
cidade de Mossoró, no interior de um território marcado pela formação sócio-espacial dos 
sertões em que predomina o latifúndio e a exploração do trabalho, evidenciamos que a 
população que formou a periferia da cidade se deu majoritariamente pelos retirantes 
sertanejos, que se instalaram na cidade formando as favelas. De todo modo, uma das 
características que pudemos evidenciar a partir das representações dos sujeitos nas entrevistas 
são as condições de subemprego que a população das favelas está submetida 
consubstanciando o processo de inclusão precária na cidade. Como destaca Lefebvre (2004), 
não se mora em um bairro de uma cidade, mas em algum lugar da hierarquia urbana. 

Destacamos o processo de favelização da cidade a partir dos dados oficiais, 
contrapondo com os dados da pesquisa de Elias e Pequeno (2010), na qual estes últimos 
enfatizam a permanência das condições precárias de moradia mesmo nos conjuntos 
habitacionais construídos pela prefeitura para mitigar o problema da favelização. 
Apresentamos o histórico da migração forçada dos sujeitos subalternos para a cidade de 
Mossoró desde o final do século XIX, destacando as ações de saque como ações de 
movimentos espontâneos de luta pela sobrevivência.  

Buscando ampliar as discussões no campo da geografia, foram contextualizadas 
espaço-temporalmente as ações das massas, focalizando as atenções para a dinâmica de 
conflitos e negociações na cidade de Mossoró, bem como as velhas soluções das elites locais 
voltadas para empregar a população “flagelada” nas obras públicas da cidade. É preciso 
ressaltar o processo de reprodução da força de trabalho no contexto de acesso a cidade. Se por 
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um lado, as elites locais se aproveitam da força de trabalho que procurou a cidade no contexto 
de seca como mão de obra barata, por outro lado esses trabalhadores necessitam de moradia, 
alimentação, locomoção como forma de reprodução básica da força de trabalho. Lefebvre 
(1973) lembra que no nível meramente econômico, a força de trabalho é um meio de 
produção, um capital variável, em que o salário entra como uma das variáveis de reprodução 
dos meios de produção.  

Sendo assim, podemos argumentar que esse movimento de trabalhadores do campo 
para a cidade no processo de formação sócio-espacial dos Sertões do Nordeste, permeado 
pelas contradições da herança colonial, vai ser decisivo para a formação da cidade informal no 
que diz respeito ao processo de favelização. Os conflitos e relações de poder entre as elites e 
os trabalhadores, as ações de saque e os processos de negociação com as elites através do 
acesso ao emprego na produção do ambiente construído, especialmente as obras públicas, 
vem em conjunto com a consolidação das desigualdades socioespaciais como um processo 
contraditório e complementar. 

Ademais, em nosso trabalho, apresentamos uma abordagem teórica sobre o território 
relacional com o intuito de captar a memória de resistência social, destacando a necessidade 
de averiguar outras dinâmicas da produção territorial que não apenas aquelas econômicas e 
institucionais. Assim, consideramos que o nosso objetivo de apresentar uma análise da 
memória da produção territorial da cidade de Mossoró (RN) sob o ponto de vista dos sujeitos 
sertanejos, foi contemplado. A teoria geográfica foi de fundamental importância para a 
compreensão da tensão entre as dimensões de dominação e apropriação, em que o espaço 
urbano surge como território de conflitos entre os sertanejos em suas ações de massa e as 
elites em seus processos de negociação. Tem-se assim, um embate entre o quantitativo e seu 
espaço homogêneo, sujeito a compra e venda, contra o qualitativo e suas formas de uso e 
criatividade, consubstanciando uma colonização do uso pela troca, uma negação do vivo no 
interior do modo de produção em favor do morto, ou seja, da mercadoria. 

De nossa parte, acreditamos que as forças existentes procuram suprimir os estímulos 
a criação de novas possibilidades, com a força do seu choque para ter certeza que nada pode 
existir além dele em si mesmo, mas não consegue, pois o poder escapa, escorrega, a 
criatividade sempre volta à tona contra as ordens estabelecidas, catalogadas. O ato de criar 
pressupõe uma experiência, mas, além disso, necessariamente, estabelece uma ação, sai do 
lugar comum, deixa de ser espectador e passa a uma mobilização, uma procura. 

Desta feita, acreditamos na necessidade de averiguar outras dinâmicas da produção 
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territorial que não apenas aquelas captadas pela ótica quantitativa. Desta feita, a busca pelo 
direito à cidade152 pelos sujeitos sertanejos é apenas mais um episódio das lutas sociais contra 
a forma da mercadoria que se materializa na cidade, com a propriedade do solo e as 
desigualdades extremas na questão da moradia. Lefebvre (1973) argumenta que no âmbito da 
cidade capitalista, os trabalhadores são duplamente explorados tanto no processo de produção 
como no de reprodução da força de trabalho.  

Contudo, o direito à cidade não se expressa apenas como indicador de qualidade de 
vida, ou como acesso às infraestruturas urbanas. As possibilidades anunciadas pelo mundo 
moderno no que diz respeito ao acesso generalizado às técnicas e ao tempo livre e, por sua 
vez, o desenvolvimento cultural do espirito humano, são de suma importância no que diz 
respeito ao desenvolvimento qualitativo das relações sociais. A proposta de Lefebvre 
apresenta inúmeras críticas as análises que renegam a possibilidade de construção do “direito 
à cidade” e do “urbano” como valor de uso generalizado para o âmbito do impossível, 
baseado na construção da cidadania e do acesso ao capitalismo como grande vitória. Segundo 
Lefebvre (2004,p.136): “A redução do urbano à moradia e aos equipamentos faz parte das 
estreitezas da vida política, que se tornou sufocante, tanto à direita como à esquerda”. 
Ademais, isto nos permite indagar quais seriam os caminhos para pensar as possibilidades de 
um salto qualitativo no que diz respeito a socialização das forças produtivas nas/das cidades.  

No caso das cidades da América Latina, especificamente aquelas que dizem respeito 
a formação sócio-espacial dos sertões do Nordeste, como Mossoró, se faz de fundamental 
importância especificar a discussão das relações econômico-políticas e das trocas desiguais 
entre nações presentes no contexto de herança colonial. Para Porto-Gonçalves e Quental 
(2013, p. 168): “Neste processo, a América foi o ato constitutivo, o ponto de partida e 
condição de possibilidade para a formação do que viria a ser o sistema-mundo moderno-
colonial”. Os autores também afirmam: “Foi apenas a partir do processo de conquista da 
América e inauguração do circuito comercial do Atlântico que a Europa se afirmou como 
centro geopolítico do mundo” (Ibidem, p.168).  

 
152 Souza (2010) adentra ao debate sobre o direito à cidade afirmando que a abordagem radical não é levada a 
sério, ocorrendo uma trivialização e corrupção do conceito de Lefebvre  “The trivialisation and corruption of 
Lefebvre’s concept” (SOUZA, 2010, p. 319) pois este lema tem sido domesticado ao conformismo das 
instituições do status quo.  Nesse contexto, surge a crítica ao direito à cidade compreendido como uma pauta dos 
partidos políticos ditos de esquerda, que reproduzem o autoritarismo bolchevique e a divisão do trabalho entre os 
que pensam e os que fazem. Propomos, antes de tudo, lançar um debate sobre o direito à cidade, entendendo o 
mesmo como uma conquista, mediante a luta e experiência!   
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Nesse sentido, deve-se destacar o processo de exploração e subordinação econômico-
político ao qual as colônias foram submetidas uma verdadeira razão sangrenta, pois: “Sem o 
ouro e a prata da América, sem a ocupação de suas terras para o plantio da cana-de-açúcar, do 
café, do tabaco, e tantas outras especiarias, sem a exploração do trabalho indígena e escravo, a 
Europa não se faria nem moderna, nem centro do mundo” (PORTO-GONÇALVES e 
QUENTAL, 2013, p.168). No interior desse processo, sabemos que contemporaneamente o 
Brasil, por exemplo, entra na divisão internacional do trabalho como um país subordinado, 
conformando aquilo que Porto-Gonçalves e Quental (2013) vão chamar de o lado colonial da 
modernidade. Em suas palavras: “A América é parte constitutiva da modernidade, uma 
exterioridade que lhe constitui” (Ibidem, p.168). 

Nesse contexto, em nosso trabalho, pensamos as lutas urbanas na especificidade da 
formação sócio-espacial dos Sertões, em que os processos de dominação e apropriação na 
conformação do território ganham contornos diferenciados daqueles dos países de centro. 
Nesses termos, Haesbaert (2014) propõe o conceito de precariado para pensar as 
desigualdades socioespaciais no Brasil. Em suas palavras: “Temos hoje um aumento 
substancial não apenas de desempregados, mas também de populações que nunca se inseriram 
nem têm perspectiva de inserir-se no mercado de trabalho” (HAESBAERT, 2014, p. 187). 
Sobre esse debate, Maricato (2011, p. 120) argumenta: “Com persistência e aderência à 
realidade, vai se construindo uma representação da cidade periférica que não cabe no modelo 
dominante calcado na literatura estrangeira” 

 No caso de Mossoró, como destacamos, apesar da modernização econômica nos 
últimos anos, ainda predomina o trabalho informal como forma de acesso ao salário para 
reprodução social. Em termos analíticos, com isso, observa-se uma contradição muito intensa 
no que diz respeito as relações cidade e campo no município, em que os sujeitos subalternos 
encontram empregos tanto no campo como na cidade. No tocante a questão da moradia, em 
nossa pesquisa, observamos que em muitos casos os trabalhadores que ocupam as favelas, 
encontram acesso aos assentamentos rurais através da luta política, dividindo a renda familiar 
com empregos precários no urbano e/ou no rural. De todo modo, pelo nosso levantamento de 
pesquisa, não podemos afirmar que os trabalhadores sertanejos153 na cidade de Mossoró são 
apáticos perante o processo de dominação, pois em diversas oportunidades os mesmos se 

 
153 No âmbito do debate sobre as lutas dos sujeitos subalternos no interior da perspectiva do “giro decolonial”, 
Porto-Gonçalves e Quental (2013, p. 183) afirmam que estas teorias: “procuram escapar das armadilhas políticas 
que lhe são colocadas pelo pós-modernismo e seu multiculturalismo que separa cada qual em seu canto e, deste 
modo, estimulam os essencialismos, a xenofobia, como na Europa. Falam ao contrário, de descolonização.” 
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apresentam lutando pela superação das condições de dominação, na busca de transformação e 
superação das condições de reprodução social precarizadas.   
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