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Considerações iniciais 
 
 
Relevantes estudos recentes têm analisado movimentos econômicos hodiernos que incidem sobre 
processos espaciais nas cidades médias. As reflexões acerca desses processos evidenciam que as 
cidades médias se apresentam atrativas às novas formas de reprodução, realização e acumulação do 
capital. Revelam, igualmente, que, nessas cidades, há redefinição de processos espaciais 
desencadeados a partir de modificações quantitativas e qualitativas concretizadas na dinâmica do 
sistema econômico, com ênfase na dinâmica territorial, sobretudo a partir do final da década de 1970 
com (novas) estratégias constituintes da ofensiva do processo de mundialização do capital. 
 
A atratividade locacional das cidades médias denota que nessas cidades há possibilidades efetivas de 
aperfeiçoamento do espaço (e das dinâmicas espaciais) para o processo de reprodução do capital, o 
que implica no estabelecimento de determinadas imposições no território de novas formas 
verticalizadas de maximização da lucratividade e faturamento de investimentos que articulam a escala 
local à escala nacional e internacional. 
 
Essa dinâmica reverbera no território resulta na incidência de novas estratégias do capital em âmbito 
inter e intraurbano na produção do espaço urbano nas cidades médias. As referidas estratégias são 
alheias à lógica histórica de estruturação urbana monocêntrica dessas cidades, o que aponta para a 
necessidade de um processo de reestruturação urbana que rearticule os conteúdos e fragmentos no 
tecido urbano de forma mais profícua aos novos interesses e intencionalidades que se realizam na 
cidade. 
 
Nesta direção, por possuir caráter e natureza espaço-temporal de maior complexidade, a 
mundialização do capital impõe um processo de intensificação frenética que se expressa, dentre outras 
formas, na justaposição, entrecruzamento e articulação de escalas espaciais na produção e 
estruturação da escala intraurbana. 
 
Esse movimento multiplica e densifica a conjugação entre o tempo e o espaço, o que significa a 
necessidade de complementariedade de distintas escalas espaciais para a apreensão das 
especificidades hodiernas da produção e estruturação do espaço intraurbano nas cidades médias. 



Proceder a análise nesse sentido possibilita revelar de forma mais apropriada as contradições que se 
acentuam e, ao mesmo tempo, se velam no processo de produção do espaço urbano. 
 
Com a imposição desses novos investimentos, altera-se a dinâmica da produção e estruturação do 
espaço intraurbano das cidades médias, e igualmente a forma como essas cidades se relacionam e 
interagem com a sua hinterlândia, a contiguidade territorial regional de territórios urbanos e rurais que 
compreende sua área de influência, mas sobretudo a interação da cidade média com novos processos 
que não dependem da contiguidade e a conectam à outras cidades médias, à metrópoles, e à 
dinâmicas internacionais. 
 
Portanto, as cidades médias passam a apresentar capacidades de tecer diferentes redes em territórios 
não necessariamente contíguos. Contudo, é essencialmente a partir dos territórios contíguos, mais ou 
menos imediatos a essas cidades, que se torna possível procurar aferir a expressão de centralidade da 
cidade na disposição e oferta de atividades, bens e serviços para além da população estritamente 
residente no interior do território da cidade. 
 
Essa centralidade, por um lado, implica na concentração e na escassez em âmbito interurbano, e por 
outro, no direcionamento de investimentos públicos e privados que reafirmam a centralidade, a 
concentração e a escassez em âmbito interurbano, mas igualmente em âmbito intraurbano. 
 
Portanto, é relevante a realização do debate acerca da centralidade da cidade para a compreensão das 
estratégias locacionais de determinados capitais em processo de descentralização espacial das 
metrópoles, revelando indícios para o debate acerca da centralidade da/na cidade e suas redefinições. 
Depreende-se, assim, que conjugadas às estratégias interurbanas encontram-se estratégias 
locacionais intraurbanas que se apresentam mais profícuas à reprodução e realização do capital. 
 
Essa dinâmica se impõe na escala intraurbana pois a cidade, em seu tecido urbano, se apresenta 
dividida por meio da produção de uma desigual disposição de fenômenos nas suas distintas parcelas, 
engendrando uma articulação interna que tende a se configurar de forma diferenciada e segmentada. 
Dessa forma, se estabelecem fragmentos da cidade que dispõem de maior concentração de atividades 
que concedem a esses fragmentos maior poder de articulação. Isso significa que esses fragmentos 
exercem atração sobre os demais e constituem uma centralidade urbana, que compreende igualmente 
uma capacidade de gerar e manter fluxos (de pessoas, capitais, mercadorias etc.), e não estritamente 
concentrar determinados fixos. 
 
Contudo, a concentração de equipamentos, atividades econômicas e serviços, é extremamente 
necessária para uma maior dinamização dos fluxos que o fragmento pode gerar e manter, sobretudo 
de mercadorias, objetivando que as trocas se realizem de forma mais profícua ao capital. 
 
As matrizes discursivas que conjecturam e afirmam as positividades inerentes ao movimento de 
ofensiva do capital sobre as cidades médias e as estratégias que se consolidam, apontam para um 
momento (e um movimento) que é apreendido como de redefinição das cidades médias. 
 
Essa redefinição se efetiva a partir da concretização de novas possibilidades de reprodução e 
realização do capital suscitadas contemporaneamente por essas cidades, que se potencializam 
enquanto territórios de interesse para materialização de distintas escalas de capitais produtivos e, de 
forma mais generalizada, terciários. Sobretudo com novos artefatos destinados às novas formas de 
consumo que são fortemente vinculados à discursos pautados no ideário de “desenvolvimento” e 
“modernidade”, com destaque para os Shopping Centers. 
 



Dessa forma, é relevante salientar que os novos capitais investidos representam não estritamente 
cifras e volumes de novos recursos financeiros, ou seja, não estritamente aspectos de natureza 
quantitativa que atualmente apresentam consideráveis incrementos, mas trazem, igualmente, novos 
conteúdos que regulam novos aspectos qualitativos, e objetivam a realização de novas 
intencionalidades. 
 
Isso porque implicam na materialização de novas estratégias, e essas apenas se efetivam 
satisfatoriamente com a implementação de novas diretrizes ao processo de (re)produção do espaço 
urbano, que possuem desdobramentos mais evidentes na (re)estruturação do espaço. 
 
Como as novas estratégias também são novas estratégias para as dinâmicas espaciais, o espaço 
produzido, portanto, vela e desvela a redefinição dos interesses de realização do capital nas cidades 
médias, que são construídos e apropriados no imaginário social como positividades inerentes à 
instalação desses novos artefatos espaciais, mas não explicitam no âmbito da fenomenalidade e do 
discurso a natureza real das intencionalidades que pretendem realizar. 
 
Mesmo anteriormente ao uso e instalação no território, os novos investimentos se consolidam 
discursivamente enquanto expressivos números de recursos financeiros alocados no território, geração 
de emprego e renda etc., e realizam interesses para além dos estritamente relacionados com os 
empreendedores, a exemplo do uso político dos investimentos pelo poder público local, da valorização 
imobiliária que movimenta incorporadores e proprietários da terra urbana, dentre outros. 
 
Nesta direção, depreende-se que as cidades médias terminam por realizar e possibilitar a realização de 
novos conteúdos da urbanização contemporânea que, por seu turno, podem ser apreendidos, 
problematizados e investigados possuindo como instrumental reflexivo as categorias, dinâmicas e 
processos espaciais, que não esgotam o esforço de reflexão na escala intraurbana. 
 
A produção e reestruturação do espaço impactada pelas novas estratégias possuem sua 
processualidade movida pelo sistema de contradições imanente ao próprio processo que enceta nas 
cidades médias novas dinamicidades econômico-territoriais e, portanto, não obtém caráter explicativo 
exclusivamente em processos inerentes às particularidades de determinadas cidades ou mesmo à 
escala que materializa e expressa de forma imediata o conjunto de transformações na paisagem 
urbana. 
 
Isso implica, portanto, na constituição de um movimento de problematização mais complexo e 
interescalar, o que acentua o comprometimento da geografia em propiciar contributos à reflexão do 
tema e dos problemas que no interior desse se desenvolvem, pois acentua a relevância das categorias 
espaciais para a apreensão efetiva dos processos em curso realizados nas cidades médias, 
desvelando os fundamentos do movimento de redefinição dessas. 
 
A escala intraurbana, dessa forma, apresenta a materialização das rupturas de processos de natureza 
e densidade interescalares que, por outro lado, concretizam o aprofundamento de continuidades 
plenas. No entanto, é indispensável refletir em que termos as continuidades igualmente revelam 
rupturas qualitativas que impactam decisivamente o processo de estruturação do espaço urbano, 
modificando não apenas as estratégias e racionalidades de produção e fragmentação do espaço 
urbano mas igualmente as formas de pensar, ver, viver, sentir, imaginar e se apropriar da cidade. 
 
A partir do que elencamos a respeito da temática, o recorte analítico utilizado no desenvolvimento da 
reflexão são as novas expressões de centralidade. Dentre essas, centraremos as reflexões mais 
especificamente nas que possibilitam uma complexificação da interpenetração de escalas espaciais, 



incidindo na verticalização econômico-territorial do capital em fragmentos particulares da estrutura 
intraurbana, terminando por modificar o processo de estruturação intraurbano a partir de determinações 
de distintas escalas espaciais. 
 
Portanto, o movimento de reestruturação encontra-se engendrado por intencionalidades e estratégias 
para além da escala na qual se materializa, o que significa a impossibilidade de tomar o processo nos 
seus fundamentos e torná-lo consciente para apreender sua origem e dinamicidade estritamente 
buscando apreender e refletir acerca da escala intraurbana. 
 
Cumpre refletir, dessa forma, acerca das transformações na dinâmica espacial intraurbana enquanto 
resultantes de respostas que acentuam ou restringem a concessão do/no processo de produção do 
espaço às imposições de âmbito econômico que redefinem o processo de estruturação espacial 
intraurbana, redefinindo, pela natureza interescalar do processo, a cidade média na escala interurbana 
e enquanto escala de análise dos conteúdos da urbanização contemporânea. 
 
Essa redefinição implica repensar a cidade média, visto que novas expressões fenomênicas apontam 
para a complexificação de processos que constituem sua dinamicidade para o movimento de 
reprodução e realização do capital, insinuando a insuficiência dos critérios quantitativos rígidos que 
endossavam a noção de cidade média para problematizar e reproduzir idealmente o movimento real 
dessas cidades em tempos hodiernos. 
 
A partir da explicitação dos nossos aportes, construímos nosso recorte espacial na cidade de Rio 
Branco, Acre, Brasil, tendo como nova expressão de centralidade para mediar nossas reflexões o Via 
Verde Shopping (ver Figura 1), primeiro Shopping Center da cidade, inaugurado no segundo semestre 
de 2011. As reflexões acerca das cidades médias na Amazônia são recentes, e sobre essas incide 
uma quantidade expressiva de investimentos públicos e privados na atualidade, dentre os quais os 
Shopping Centers se apresentam com relevância e imponência. 
 
Nesta direção, nosso objetivo é apresentar reflexões centradas nas matrizes discursivas que 
antecedem a materialização da nova expressão de centralidade e apontar possíveis implicações para 
as práticas sociais e espaciais na cidade que decorrem do artefato mas que se encontram velados nas 
positividades enunciadas pelo desenvolvimento suscitado pela inserção do Shopping Center. 
 
 
A especificidade do Shopping Center enquanto expressão de centralidade e o Via Verde 
Shopping em Rio Branco-AC 
 

 
É relevante considerar devidamente as especificidades de artefatos espaciais como Shopping Centers 
enquanto novas expressões de centralidade, particularmente nas cidades médias, pois há diferenças 
qualitativas que são constituintes e ao mesmo tempo realizam conteúdos, fluxos, intencionalidades, 
discursos e dinâmicas espaciais que não são encetadas por centralidades como subcentros, 
desdobramentos de centro ou vias especializadas. 

 
Os subcentros se concretizam impelidos essencialmente pelo incremento horizontal do tecido urbano, 
quando ocorre ampliação da diferenciação dos conteúdos dos fragmentos que compõem a estrutura 
urbana, com incremento do deslocamento entre os novos produtos imobiliários onde residem parte 
significativa da população, sobretudo pertencentes à classe média, e a área central da cidade. 

 



Nessa dinâmica, há o surgimento de áreas com concentração de atividades comerciais e de serviços 
que objetivam atender a demanda da população residente dentro de certo limite de deslocamento, o 
que significa que essas áreas conseguem gerar e manter fluxos dentro de certo fragmento do tecido 
urbano, não possuindo, dessa forma, a complexidade de oferta que se encontra presente no centro 
tradicional, bem como não realiza relações com a totalidade dos fragmentos do tecido urbano. 
 
 

 
 

Figura 1: Perspectiva do Via Verde Shopping. 
Fonte: Via Verde Shopping. 

 
 
Os desdobramentos de centro se constituem essencialmente pela saturação da área do centro 
tradicional em termos de oferta de atividades comerciais e serviços, quando ocorre uma ampliação dos 
limites do fragmento compreendido como área central abrangendo novas vias que outrora se 
caracterizavam pelo uso estritamente residencial, normalmente sem a transformação em uso 
estritamente comercial, quando coexistem atividades comerciais e uso residencial. 

 
As vias especializadas são caracterizadas por disporem de um quantitativo expressivo de atividades 
comerciais ou serviços que se enquadram em determinada especialidade, sendo muito comum vias 
especializadas em comércio e serviços para automóveis, vestuário etc. 

 
Constata-se que as expressões de centralidade supracitadas decorrem essencialmente da dinâmica 
intraurbana e a existência das mesmas termina por ser impulsionada exclusivamente por essa 
dinâmica e pelo processo de estruturação intraurbana, ou seja, são impelidas pelo direcionamento do 
crescimento do tecido urbano e não o oposto, além de não possuírem diretamente relações com a 
realização de novas intencionalidades oriundas de outras escalas. 

 
No caso dos Shopping Centers as especificidades frente às demais centralidades se iniciam pela 
inversão do papel da expressão de centralidade no processo de estruturação intraurbana, na medida 
em que o empreendimento suscita reflexões acerca de possíveis embates com o comércio local 
fortemente instalado no centro tradicional. A instalação do empreendimento traz algumas incertezas ao 



comércio local do centro tradicional que inexistem com o desenvolvimento de outras expressões de 
centralidade, inclusive com temor por parte dos comerciantes de não conseguir manter o 
funcionamento do seu negócio pelo novo tipo de concorrência que enfrentará. 

 
No caso de Rio Branco, pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Acre (Fecomércio-AC) objetivando aferir a percepção dos comerciantes instalados na cidade com o 
novo empreendimento antes da sua inauguração, constatou-se que a grande maioria analisavam 
positivamente a chegada do Shopping, acreditando ainda que o mesmo deve estimular o comércio 
local e atrair mais consumidores para o mercado local1. 

 
Para além dessa questão, há também a variação entre os dias da semana e dos horários do dia nos 
quais uma ou outra área central expressam a centralidade em termos de fluxos que conseguem gerar e 
manter na totalidade do tecido urbano. Constata-se que em determinados horários o centro tradicional 
possui maior dinâmica de fluxos que a nova expressão de centralidade, no entanto, após o 
encerramento das principais atividades que se desenvolvem no centro tradicional ou aos finais de 
semana a nova expressão de centralidade potencializa os fluxos enquanto o centro tradicional se 
esvazia. 

 
Ainda em termos dos aspectos pertinentes ao processo de estruturação intraurbana, há por parte do 
artefato uma estratégia de localização que termina por redirecionar o crescimento, a ocupação e a 
valorização da terra urbana, que se efetiva enquanto revalorização pois ao valorizar e atrair 
investimentos em áreas próximas, o empreendimento que valorizou a terra urbana tem com os novos 
investimentos a valorização da área na qual se encontra instalado. 

 
Dessa forma, há compatibilização dos interesses de determinados grupos da elite empreendedora 
local, incorporadores locais e proprietários da terra urbana com os interesses do grupo empreendedor. 
Essa compatibilização expressa parcialmente uma segunda característica, a produção do espaço 
urbano a partir de lógicas, estratégias, interesses e intencionalidades interescalares, abrangendo os 
interesses locais e o interesse dos empreendedores. 

 
O resultado dessa compatibilização se expressa com a oferta de novos produtos imobiliários para 
determinado padrão de consumo nas áreas próximas ao empreendimento. Nessa oferta o proprietário 
da terra e o incorporador se apropriam da valorização do espaço oriunda da localização e de uma 
renda de monopólio, na medida em que apenas determinadas áreas próximas ao empreendimento 
podem ser vendidas como nova forma de residir próximo ao signo da modernidade. 

 
Assim, residir próximo ao Shopping Center equivale a um novo status social restrito, e o produto 
imobiliário adere a modernidade que está no imaginário social como equivalente a nova expressão de 
centralidade, o que faz com que um suposto produto imobiliário idêntico não possua o mesmo apelo ao 
imaginário por se localizar mais distante do empreendimento e, portanto, tendencialmente tenha um 
preço inferior. 

 
Isso faz com que os produtos imobiliários próximos ao empreendimento destaquem o papel da 
localização e da modernidade enquanto nova forma de viver na cidade nos materiais de divulgação, 
atribuindo às áreas próximas elementos qualitativos que os demais fragmentos do tecido urbano não 
possuem (ver Figura 2). 

 
 

                                                             
1  G1, “Primeiro shopping muda hábitos da população do Acre”. Disponível em 
<http://tinyurl.com/shoppingmudahabitos >. Acesso em 10/01/2012. 
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empreendimento, pois há claramente a materialização de interesses conjugados entre o grupo 
empreendedor do Shopping Center, que atua em determinadas escalas espaciais, e os demais grupos 
que representam as lojas inseridas no empreendimento e que, por seu turno, apresentam outras 
escalas espaciais, desde grandes grupos transnacionais a comércios de grupos locais, ou mesmo 
grupos locais que instalam franquias de grupos nacionais ou transnacionais. 

 
Outra questão relevante é a recente desconcentração de investimentos produtivos e terciários das 
metrópoles e grandes cidades para as cidades médias, que passam a possuir maior relevância pela 
própria saturação desses equipamentos em determinadas localidades. A abrangência interurbana em 
âmbito horizontal das cidades médias também é decisiva para o interesse dos grupos investidores, pois 
para além dos consumidores potenciais da cidade na qual os investimentos se encontram alocados há 
consumidores potenciais em cidades pequenas que já possuem a cidade média enquanto atrativa para 
as atividades de consumo, o que se potencializa com novos signos e formas de consumir. 

 
Nesta direção, a exaustiva pesquisa de mercado que antecede a instalação do empreendimento 
contabiliza a área de influência da cidade média, o que significa que “as administradoras estão de olho 
no poder econômico destes municípios e de suas áreas de influência”2. E essa é uma particularidade 
da cidade média pois nas metrópoles e grandes cidades não há expressivo deslocamento de outras 
cidades estritamente para conhecer ou consumir em Shopping Center, sendo que muitas vezes com a 
grande quantidade de equipamentos dessa natureza os mesmos terminam por não possuir o tecido 
urbano enquanto totalidade como área de abrangência, pois os deslocamentos se destinam aos 
equipamentos mais próximos à residência ou ao trabalho. 

 
Isso ocorre em decorrência do movimento de reforço da concentração de fixos que a cidade média já 
possuía anteriormente aos novos investimentos públicos e privados, sendo que esses potencializam os 
fluxos interurbanos das pequenas cidades que conformam a rede urbana na qual há uma drenagem de 
renda pela cidade média, já que a renda produzida fora do território da cidade média nela se realiza no 
consumo de mercadorias e serviços que ela concentra e que as demais cidades pequenas não 
dispõem. 

 

                                                             
2  Revista Shopping Centers, número 165, 2011, “Sinais de progresso”. Disponível em 
<http://tinyurl.com/sinaisdeprogresso >. Acesso em 10/01/2012. 



Essa concentração é relevante na estimativa do quantitativo de influência do mercado consumidor 
potencial dos novos equipamentos, e embora em âmbito nacional a instalação desses novos 
equipamentos para as cidades médias da Amazônia signifiquem um processo de desconcentração das 
grandes metrópoles, para os territórios de influência da cidade média ocorre uma reconcentração pois 
que as atividades e equipamentos se concentram na cidade média e produzem a escassez dos 
mesmos nas demais cidades. 

 
No caso do Via Verde Shopping, constatou-se o deslocamento de consumidores em distâncias de 
aproximadamente 700 km, a exemplo dos oriundos da cidade de Cruzeiro do Sul-AC que nunca 
estiveram em um Shopping Center3 e se deslocam não apenas para consumir mas pelo caráter de 
atração que o empreendimento gera no imaginário social da população na área de influência. 

 
O discurso amplamente veiculado do Shopping Center enquanto empreendimento capaz de transpor a 
cidade para um estágio de desenvolvimento superior para além da resolução dos conflitos e 
contradições sociais que nela existem e persistem é amplamente utilizado e apropriado. Considera-se 
que são relevantes as novas opções de lazer, comércio e serviços disponibilizados com a instalação do 
Shopping, mas se enfatiza que “a chegada destes empreendimentos também serve como marco do 
crescimento econômico da cidade. Um sinal concreto da chegada do progresso”4, e o Shopping é 
tratando, dessa forma, como “reflexo do contínuo desenvolvimento econômico de Rio Branco”5. 

 
O poder público local procura capitalizar o empreendimento, construindo discursos que apontam a 
instalação do empreendimento, e das suas positividades, como realização de intervenções públicas e 
para o interesse público. Nesta direção, há tentativa de travestir o investimento e empreendimento 
privado em público, o que se realiza e é apropriado pela percepção e imaginário social aliando o 
sucesso dos interesses privados do empreendimento ao sucesso, o progresso e o desenvolvimento da 
cidade e do estado. Essa percepção se acentua com o ideário de pertencimento ao lugar sendo 
reforçado por nele existirem determinados signos de desenvolvimento do território. 

 
Mesmo não sendo um equipamento público há, no entanto, uso expressivo de recursos públicos para 
financiar a realização do empreendimento. Dos R$ 75 milhões investidos pelo grupo empreendedor, 
aproximadamente R$ 61 milhões foram oriundos de empréstimo obtido junto ao Banco da Amazônia6. 

 
O ideário de progresso e desenvolvimento também é compartilhado pelo banco público que financiou o 
empreendimento. Justificando o expressivo uso de recursos públicos no empreendimento, o 
superintendente do Banco no Acre afirma que “[...] além de ser uma área de entretimento, lazer, 
encontros, a inauguração do Via Verde Shopping dará a Rio Branco um status de modernidade, 
permitindo a criação de centenas de empregos e oportunidades de negócios na região. Por tudo isso, 
os colaboradores do Banco da Amazônia ficaram orgulhosos de terem contribuído para este 
momento”7. 

 

                                                             
3  G1, “Acrianos viajam até 700 km para conhecer primeiro shopping do estado”. Disponível em 
<http://tinyurl.com/acrianosviajam700 >. Acesso em 10/01/2012. 
4  Revista Shopping Centers, número 165, 2011, “Sinais de progresso”. Disponível em 
<http://tinyurl.com/sinaisdeprogresso >. Acesso em 10/01/2012. 
5  Estadão, “Primeiro shopping do Acre muda cenário em Rio Branco às vésperas do Natal”. Disponível  em 
<http://tinyurl.com/shoppingmudacenario>. Acesso em 10/01/2012. 
6  Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, “Via Verde Shopping anuncia financiamento do Banco da 
Amazônia”, disponível em: <http://tinyurl.com/anunciofinanciamento>. Acesso em 10/01/2012. 
7  Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, “Via Verde Shopping anuncia financiamento do Banco da 
Amazônia”, disponível em: <http://tinyurl.com/anunciofinanciamento>. Acesso em 10/01/2012. 



As positividades da instalação do empreendimento e a relevância da instalação na cidade de Rio 
Branco também se expressa na imponência do investimento frente às demais atividades privadas 
instaladas no estado do Acre. O volume de investimento de R$ 75 milhões do grupo empreendedor, 
acrescido de aproximadamente mais R$ 70 milhões dos grupos instalados no Shopping consolidam o 
Shopping como o maior o empreendimento privado do estado, com investimento de quase R$ 150 
milhões. 

 
Com esse volume de investimento o desenvolvimento e progresso a se obter com o Shopping também 
é veiculado em discursos acerca do quantitativo expressivo de empregos diretos e indiretos gerados 
pelo empreendimento que é o maior empregador privado do estado do Acre, com estimativa de 2.200 
empregos diretos8. 

 
A partir dessas breves considerações acerca dos discursos que se consolidam para afirmar as 
positividades da instalação do Via Verde Shopping em Rio Branco, constata-se que as 
intencionalidades que se realizam, a redefinição de Rio Branco enquanto cidade média para a 
realização do capital e as interações interescalares que impactam na reestruturação intraurbana e na 
produção do espaço urbano não emergem ou são considerados como relevantes. Essas questões, no 
entanto, são potenciais para desvelar por meio das categorias e processos espaciais a real natureza do 
processo em curso. 

 
 

Considerações finais 
 
 
A inserção de equipamentos como Shopping Centers nos territórios amazônicos não-metropolitanos 
implica o aprofundamento do mundo da mercadoria e ampliação dos mercados para além dos limites 
territoriais intraurbanos das cidades nas quais se localizam, apontando para a necessidade de uma 
reflexão interescalar acerca dos processos e dinâmicas que se encontram veladas na produção do 
espaço das cidades médias nas quais se instalam esses empreendimentos. 

 
O anúncio da instalação de um Shopping Center em uma cidade média mobiliza a construção de um 
discurso de diferentes grupos econômicos e políticos que enfatizam as positividades inerentes ao 
equipamento para a população local e para a cidade, representando a passagem a um novo estágio de 
desenvolvimento econômico, social e cultural. 

 
Esse novo momento e movimento econômico territorial de ofensiva do capital sobre as cidades médias 
com novas estratégias e intencionalidades apresenta relevantes questões para análise e reflexão. É 
importante considerar que se por um lado o desenvolvimento econômico dessas cidades tem revelado 
uma configuração espacial que denota maior equilíbrio e estabilidade, possibilitando o fortalecimento 
de vínculos inter e intraurbanos que se complexificam, por outro lado, esse processo não se realiza 
sem o embate e as expressões materiais das contradições e limites apresentados pelas preferências 
locacionais dos setores dominantes da economia e dos padrões de mobilidade do capital e do trabalho. 

 
Desta forma, muitas das cidades médias tendem a assumir o papel de agentes da modernidade dentro 
da economia local e regional, assim como passam a localizar e (re)produzir os bolsões de pobreza e 
periferias de baixa renda, acentuando as contradições que se realizam inerentes aos vínculos 
interurbanos com as cidades pequenas e os territórios rurais. 

 

                                                             
8  Estadão, “Primeiro shopping do Acre muda cenário em Rio Branco às vésperas do Natal”. Disponível em 
<http://tinyurl.com/shoppingmudacenario>. Acesso em 10/01/2012. 



O processo histórico que aponta os privilégios de alguns fragmentos seletos da cidade para 
investimentos públicos e privados concentrados é revelador da dinâmica do processo de estruturação 
urbana no momento anterior à reestruturação, mas que apresenta uma continuidade talvez mais 
perversa a partir da nova expressão de centralidade. 
 
Constata-se que a concentração tende a atingir níveis mais expressivos e aponta para a necessidade 
da formação da nova expressão de centralidade como principal fragmento do tecido urbano em termos 
de concentração e valorização. Isso implica na atratividade de novos planos e ações do poder público e 
da iniciativa privada no sentido de inserir equipamentos e artefatos na contiguidade territorial do 
fragmento que contém a nova expressão de centralidade, o que funciona como aprofundamento da 
concentração no espaço. 
 
Essas áreas estão atreladas às estratégias locacionais dos novos investimentos, à valorização da terra 
urbana e o consequente direcionamento do consumo do espaço por meio do mercado imobiliário, 
tendendo à maior escassez nos demais fragmentos não apenas pelo quantitativo de novos 
investimentos, mas igualmente pelo conteúdo qualitativo dos novos processos territoriais, práticas 
socioespaciais e formas de reprodução e realização do capital. 
 
De qualquer forma, ao ignorar a cidade enquanto uma totalidade e pensar a cidade estritamente de 
forma fragmentada no sentido de maximização da lucratividade atrelada à produção do espaço, o 
poder público e a iniciativa privada produzem discurso de modernização, desenvolvimento e geração 
de emprego e renda para a população, fazendo com que a estrutura ideológica se manifeste na relação 
das pessoas com o espaço, “naturalizando” as contradições e velando as reais formas de realização 
dos processos. 
 
A partir desse prisma, é necessário desvelar o planejamento desenvolvido no âmbito do poder público 
municipal e estadual, que resulta na atração de investimentos e direcionam a produção e valorização 
do espaço urbano, pois as novas expressões de centralidade implicam no aprofundamento da 
concentração e da escassez na redefinição do que é ou não central na cidade. 
 
É igualmente relevante apreender as imposições dos ícones da modernidade instalados pela iniciativa 
privada na vida cotidiana na cidade por meio das contradições do discurso de desenvolvimento com a 
concretização de novas formas de subsunção do espaço e do homem ao capital, bem como os novos 
processos territoriais inter e intraurbanos que acentuam a concentração da riqueza e da pobreza nos 
distintos fragmentos do tecido urbano. 
 
Assim, compreende-se como de fundamental importância o estudo dessas transformações — que 
impelem uma nova orientação tanto para o crescimento urbano quanto para a formulação e aplicação 
de políticas espaciais urbanas — para a compreensão dos novos processos geradores de fluxos de 
capital, mercadorias, pessoas, dentre outros, que estão assentados em novas formas de comércio e 
dos serviços urbanos modernos; ou, em outras palavras, em novas formas de reprodução e 
acumulação do capital que impelem a necessidade de criação de novas expressões de centralidade. 
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