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Resumo 
Com base no estudo comparativo entre duas cidades médias do Brasil – Marília, no Estado de 
São Paulo, e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte –, buscamos compreender a 
urbanização brasileira a partir das transformações urbano-regionais que ocorrem nestas cidades. 
Nosso principal objetivo é identificar particularidades e generalidades nos processos de 
reestruturação urbana e reestruturação das cidades, articulando verticalidades e 
horizontalidades, continuidades e rupturas. Embora localizadas em diferentes regiões – Sudeste 
e Nordeste, respectivamente – e em distintas formações socioespaciais, Marília e Mossoró 
representam importantes nós de intermediação nas redes urbanas do país e apresentam 
processos em comum, como o de difusão do meio técnico-científico-informacional e de expansão 
do consumo no e do espaço, por exemplo. Todavia, estes processos repercutem de maneiras 
diferentes em cada cidade, contribuindo para especializações econômicas e para o 
aparecimento de características bem particulares. Assim, consideramos na análise a 
diferenciação espacial e a articulação entre diversas escalas, reconhecendo a complexidade e 
as limitações de uma abordagem comparativa.   
Palavras-chave: cidades médias, Marília, Mossoró, reestruturação urbana, generalidades, 
particularidades. 
 

 

1. Introdução 

 

A ampliação da escala da urbanização e a complexificação da divisão do trabalho entre as 

cidades contribuíram para a intensificação das relações multiescalares – hierárquicas ou não, 

competitivas e/ou complementares – entre cidades dentro de uma mesma rede urbana e entre 

cidades componentes de redes urbanas distintas, redefinindo não somente as escalas das 

interações espaciais, mas também os vetores e as direções de estabelecimento dos fluxos, 

pondo em questão as relações hierárquicas antes instituídas apenas pelo comando de cidades 

maiores sobre menores.  

 

                                                           
1 O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico  e 
Tecnológico – Brasil.  
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente, São Paulo, e membro da Rede de 
Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe) e do Grupo de Pesquisa (registrado no CNPq) Globalização, 
Agricultura e Urbanização (Globau). 
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Logo, destacam-se as cidades com importantes papéis de intermediação nas redes, as cidades 

médias, cujos papéis urbanos e regionais foram alterados na medida em que as relações, 

sobreposições e articulações entre escalas foram intensificadas. As novas funções e conteúdos 

das cidades médias podem ser compreendidos pela análise das relações que elas estabelecem 

com cidades de maior ou menor porte, entre si e com os espaços rurais, associado ao seu 

processo de estruturação intraurbana e aos diferentes interesses de classes envolvidos na 

produção do espaço. Além disso, a relação entre espaços da semelhança e da diferença, isto é, 

derivados de lógicas constituídas globalmente e de resistências e readequações a estas lógicas, 

é bastante pertinente, tendo em vista que o advento do meio técnico-científico-informacional, 

favorecido pela modernização dos transportes e das comunicações, possibilitou a circulação do 

capital e a conquista de novas áreas geográficas, e favoreceu a emergência ou a consolidação 

de diversos centros urbanos não metropolitanos.  

 

A apreensão dos processos e agentes envolvidos na reestruturação das cidades médias 

brasileiras pressupõe uma abordagem multidimensional e multiescalar, que considere a 

articulação entre verticalidades e horizontalidades, as temporalidades e as espacialidades do 

fenômeno urbano, assim como suas particularidades e aspectos em comum, especialmente num 

país como o Brasil, marcado por profundas disparidades regionais e uma realidade urbana 

complexa.  

 

Na tentativa de avaliar o caráter e a dimensão destas mudanças e compreender dialeticamente 

os processos de reestruturação urbana e reestruturação das cidades, propomos uma abordagem 

comparativa entre duas cidades médias do Brasil: Marília, localizada no Estado de São Paulo, no 

Sudeste do país; e Mossoró, localizada no Estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste 

brasileiro (Figura 1). Contudo, ressaltamos que este é um exercício ainda incipiente, sendo um 

ponto de partida para a investigação e apreensão de distintas formações econômicas e 

socioespaciais, sem desconsiderar processos ocorridos em outras escalas geográficas, 

buscando reconhecer generalidades e particularidades que as identifiquem e as distingam.  
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Figura 1 – Brasil: Localização de Marília - SP e Mossoró - RN. 

 

 

Inicialmente, propomos reflexões acerca das reestruturações produtiva, urbana e das cidades, 

apontando alguns processos que redefinem diretamente os papéis das cidades médias, a partir 

da perspectiva de Sposito et al. (2007). Em seguida, caracterizamos brevemente os contextos 

históricos de Marília e Mossoró e suas especificidades, e por meio da apreensão de suas 

respectivas formações socioespaciais buscamos entender as condições gerais do 

desenvolvimento capitalista brasileiro e seus desdobramentos em cada cidade. Por fim, 

apresentamos processos gerais que dizem respeito à reestruturação urbana em cidades médias 

e por fim estabelecemos algumas particularidades deste processo nas cidades estudadas. 

 

2. As reestruturações e as cidades médias 

 

Pensar o processo de reestruturação urbana e das cidades pressupõe compreender o processo 

histórico de reestruturação produtiva em nível mundial, que, além de promover transformações 

na produção, com a implantação de um regime de acumulação flexível (HARVEY, 2007), 

desencadeou uma reestruturação econômica, política, social, espacial e ideológica. De modo 
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geral, a reestruturação produtiva suscitou uma requalificação dos espaços e das relações 

sociais, as quais atendem aos interesses hegemônicos do modo capitalista de produção, 

atingindo diferentes proporções conforme o jogo de forças políticas entre as diversas frações de 

classes em um dado território. 

 

Mediante processos de homogeneização, integração, polarização e hegemonia (BRANDÃO, 

2007), o capitalismo consegue articular diferentes espaços através de um desenvolvimento 

geográfico desigual e combinado, necessário à expansão da acumulação capitalista. Com a 

reestruturação produtiva, este desenvolvimento desigual alcançou um nível superior, cujas 

características são: a) o aumento da produtividade da mão-de-obra pelo uso de equipamentos e 

máquinas mais sofisticados; b) a diminuição do custo da mão-de-obra devido ao desemprego, 

podendo, posteriormente à crise, ser obtido para acumulação adicional; c) a atração dos 

excedentes de capital para novas e lucrativas linhas de produção; d) a expansão da demanda 

efetiva por produtos, que pode esvaziar o mercado de todos os bens produzidos, por exemplo 

(HARVEY, 2005, p.46).  

 

Considerando-se o último elemento, uma nova demanda efetiva, capaz de aumentar a absorção 

de produtos, pode ser alcançada por uma mistura complexa de quatro elementos sobrepostos: a) 

a penetração do capital em novas esferas de atividade (acentuada diversificação da divisão do 

trabalho); b) a criação de novos desejos e de novas necessidades, desenvolvendo novas linhas 

de produtos, bem como a organização do consumo, para que se torne mais “racional” em 

relação ao processo de acumulação; c) a facilitação e o estímulo para o crescimento 

populacional, num índice compatível com a acumulação em longo prazo (mão-de-obra e 

mercado consumidor futuros); d) “[...] a expansão geográfica para novas regiões, incrementando 

o comércio exterior, exportando capital e, em geral, expandindo-se rumo à criação do que Marx 

denominou o ‘mercado mundial’” (HARVEY, 2005, p.47-48).  

 

Contudo, o capitalismo é um sistema extremamente contraditório e na medida em que a 

absorção dos excedentes de capital e o crescimento populacional foram se tornando problemas, 

a urbanização despontou como a solução crucial para saná-los. Daí, “a produção do espaço em 

geral e da urbanização em particular tornou-se um grande negócio no capitalismo” (HARVEY, 

2011, p.137), processo no qual o Estado capitalista tem papel fundamental, associadamente aos 

interesses econômicos, fundiários e imobiliários.  
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Assim como em outros países, a reestruturação no Brasil levou à incorporação de novas 

relações de produção e de trabalho, de novas estratégias de gestão e de escolhas locacionais, 

além de acirrar a divisão social e territorial do trabalho e incentivar investimentos públicos e 

privados em infraestruturas, integrando as regiões e dotando o território de fluidez a partir da 

implantação dos sistemas técnicos. Tais investimentos beneficiaram a dispersão espacial da 

produção – na qual o capitalismo estende seus sistemas produtivos para áreas agrícolas, 

expandindo a produção industrial, a agricultura científica e o agronegócio em novas regiões do 

país – e incitaram a ampliação do consumo, produtivo e consuntivo. Correlacionados, estes 

fatores contribuíram para a ampliação da escala da urbanização, aumentando a importância dos 

centros urbanos brasileiros, fortalecendo-os demográfica e economicamente, à medida que a 

divisão do trabalho entre as cidades tornou-se mais complexa.  

 

No bojo destas transformações, modificam-se os papéis urbanos e intensificam-se as interações 

espaciais em múltiplas escalas, caracterizando o processo de reestruturação urbana (SPOSITO, 

2007). Concomitantemente, ocorrem mudanças de caráter mais significativo na estrutura dos 

espaços intraurbanos, tanto no que se refere à divisão econômica do território, como no que 

tange à divisão social do território. A este processo, apreendido na perspectiva da morfologia 

urbana, Sposito (2007) denominou de reestruturação da cidade. Muito embora as 

temporalidades desses dois movimentos de estruturação (urbana e da cidade) não sejam 

necessariamente coincidentes, ambos estão dialeticamente articulados, comparecendo como 

especificidade de um momento de profundas alterações na economia política do capitalismo. 

 

Diante de uma redefinição das hierarquias urbanas e da relação centro-periferia, as cidades com 

importantes papéis de intermediação nas redes ganham destaque. Em virtude de “situações 

geográficas mais ou menos favoráveis e atraentes aos investimentos externos e de iniciativas de 

atores locais e regionais, maior ou menor capacidade de se integrarem de forma mais ampla às 

novas formas de configuração de relações em múltiplas escalas” (SPOSITO, 2007, p.239-240), 

as cidades médias passam por um processo de reestruturação urbana simultaneamente a 

mudanças nas suas funções e conteúdos.  

 

Nesta perspectiva, identificamos aspectos comuns ao processo de reestruturação urbana nas 

cidades médias brasileiras, ainda que elas façam parte de distintas formações socioespaciais e 

econômicas, com suas particularidades e singularidades. Dentre alguns processos gerais, 
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Sposito et al. (2007) reconhecem quatro que redefinem diretamente os papéis das cidades 

médias: 

 a concentração e centralização econômicas que, associadas ao avanço do capitalismo e 

aos novos meios técnicos e informacionais, propiciam a (des)concentração espacial e/ou 

centralização espacial dos capitais; 

 a melhoria e a diversificação dos sistemas de transportes telecomunicações, diminuindo 

os custos de circulação e permitindo uma maior mobilidade territorial para o consumo de 

bens e serviços cada vez mais variados; 

 as formas contemporâneas de organização espacial das atividades econômicas ligadas 

ao comércio de bens e serviços, relacionadas ao processo de concentração econômica 

e desconcentração espacial; 

 o consumo de bens e serviços especializados ligados à modernização do setor 

agropecuário, responsável por expressivo aumento nos fluxos e no consumo produtivo e 

consuntivo nas cidades médias.  

 

Associadas a estes processos, as autoras apresentam ainda algumas dinâmicas estruturantes 

das transformações em curso, a saber: a difusão da agricultura científica e do agronegócio, a 

desconcentração da produção industrial, a disseminação do comércio e dos serviços 

especializados e o aprofundamento das desigualdades socioespaciais (SPOSITO et al., 2007).  

 

Importante salientar que estes processos e dinâmicas ocorrem no território com intensidades, 

velocidades e qualidades diferentes, em função das disparidades regionais no Brasil. Portanto, é 

fundamental atentar para as temporalidades e as espacialidades do fenômeno urbano, assim 

como suas particularidades e aspectos em comum. 

 

Neste sentido, apresentamos uma análise comparativa entre Marília – SP e Mossoró – RN, no 

intuito de avançar nos debates sobre cidades médias a partir da compreensão de processos 

gerais que repercutem diferentemente em cada uma delas, gerando particularidades. Conforme 

destaca Brandão (2012, p.181) 

 

[...] os estudos geográficos comparados servem, sobremodo, à tentativa de 
elucidar aspectos relativos à dialética das experiências induzidas ou 
diretamente capitaneadas por esses agentes hegemônicos em suas 
tentativas de promover a homogeneização dentro das heterogeneidades 
espaciais, bem como à análise dos posicionamentos opostos, resultantes, 
por sua vez, da ação de agentes locais. 
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Salientamos que as cidades estudadas ainda não foram analisadas com mais profundidade, 

sendo apresentadas, neste trabalho, reflexões iniciais pautadas em outros trabalhos, alguns 

deles já publicados sobre as mesmas3.  

 

3. Conhecendo Marília – SP e Mossoró – RN 

 

Ao passo que o fenômeno da globalização, baseado na emergência de uma unicidade técnica, 

unicidade do tempo e unicidade do motor da vida econômica e social, caracteriza-se pela adoção 

de uma racionalidade tida como única, cuja tendência é a homogeneização capitalista (SANTOS, 

2008), cada território apresenta características próprias, resultado de suas formações 

socioespaciais, associadas em maior ou menor intensidade ao fenômeno da globalização e suas 

implicações. Assim, partimos do pressuposto de que “o dado global, que é o conjunto de 

relações que caracterizam uma dada sociedade, tem um significado particular para cada lugar, 

mas este significado não pode ser apreendido senão ao nível da totalidade” (SANTOS, 1977, 

p.91).  

 

Portanto, compreender a reestruturação urbana nas cidades médias de Marília e Mossoró em 

meio à globalização demanda o estudo de suas respectivas formações socioespaciais, uma vez 

que “os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base territorial historicamente 

determinada” (SANTOS, 1977, p.87). Ao afirmar isto, Santos defende que a determinação 

geográfica seletiva e desigual de um modo de produção acaba por reforçar a especificidade dos 

lugares.  

 

Desse modo, acreditamos que a análise das formações socioespaciais e das principais 

características de Marília e Mossoró nos ajudará na apreensão das condições concretas que 

possibilitaram os processos de reestruturação urbana destas cidades, inclusive das 

                                                           
3 ELIAS, Denise; PEQUENO, Renato (2010); “Mossoró: o novo espaço da produção globalizada e aprofundamento 
das desigualdades socioespaciais”. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; ELIAS, Denise; SOARES, Beatriz 
Ribeiro. (orgs.). Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional: Passo Fundo e Mossoró. São Paulo: 
Expressão Popular. p. 101-283. 
MELAZZO, Everaldo Santos (2012); “Marília: especialização industrial e diversificação do consumo. Trajetórias de 
uma cidade média”. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; ELIAS, Denise; SOARES, Beatriz Ribeiro. (orgs.). 
Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional: Chillán e Marília. São Paulo: Expressão Popular. 
p.161-279. 
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transformações decorrentes dele, através de um estudo comparativo que contemple processos 

gerais e particulares.  

 

3.1. Marília – SP 

 

Localizada no Estado de São Paulo, a 400 km da capital e com uma população de 

aproximadamente 216 mil habitantes de acordo com o último Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Marília surgiu no início do século XX da 

junção de três povoados: Alto Cafezal, Vila Barbosa e Marília.  

 

Assim como outras cidades do interior paulista, Marília foi incorporada a uma nova divisão 

territorial do trabalho no bojo da expansão de uma economia capitalista industrial no Brasil, 

ocorrida “[...] em função da constituição de um mercado de terras no campo e nas aglomerações 

urbanas em constituição e da expansão da cultura do café no final do século XIX e início do 

século XX” (MELAZZO, 2012, p.169). Beneficiada pela extensão das redes de ligação viária e 

ferroviária e pela implantação de novos núcleos urbanos, associadamente à emergência das 

agroindústrias para produção e processamento de alimentos e beneficiamento de matérias-

primas, a cidade experimentou de uma expansão territorial urbana, ampliou sua capacidade de 

centralização regional, não obstante estar diretamente subordinada à metrópole paulista em 

formação.  

 

Tais fatos reforçaram suas articulações em múltiplas escalas, desde as relações entre o espaço 

urbano e o rural – com os cultivos do café (essencial à origem de Marília e até mesmo ao 

processo de ocupação inicial da região do oeste paulista e seu território econômico) e do 

algodão (cultivo que emergiu durante a crise do café e se fortaleceu diante da demanda da 

indústria têxtil nos mercados interno e externo, estreitando os vínculos entre agricultura e 

indústria) – até a atração de grandes capitais externos (MELAZZO, 2012).  

 

Em seus primórdios, ainda na década de 1930, a produção industrial local baseava-se na 

fabricação do óleo de algodão, e nos anos de 1940, no processamento de amendoim para a 

produção de óleo e de outros subprodutos, cultura que foi perdendo força na década de 1960 em 

razão do desenvolvimento das lavouras de soja em outras regiões do país. Todavia, Melazzo 

(2012, p.175) afirma que, apesar das especificidades de cada ciclo na economia de Marília – do 
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café, o algodão e o amendoim –, cada um deles teve papel importante na economia da cidade e 

da região:  

 

[...] na determinação dos preços, seja no mercado nacional, seja no 
internacional, ditando o ritmo e a rentabilidade dos negócios; no 
estabelecimento de padrões diferenciados de incorporação tecnológica pelas 
empresas; na formação de cadeias produtivas mais ou menos densas, pelo 
surgimento e difusão da concorrência de produtos substitutos. Também não 
se pode deixar de lado os impactos que tais transformações sucessivas 
foram provocando no tecido econômico local/regional, na contratação da mão 
de obra empregada e nos ritmos de expansão da área urbana (MELAZZO, 
2012, p. 175).  

 

Com o processo de desconcentração da indústria de transformação no Estado de São Paulo, em 

fins dos anos 1960, no qual a metrópole paulista centralizou as atividades de gestão e estendeu 

seu poder de atração e polarização, as demais regiões do Estado assimilaram funções da 

produção industrial. Em Marília, a atividade industrial não contou apenas com investimentos de 

capitais externos: havia fortes iniciativas de empreendimentos industriais de capitais locais, que 

posteriormente colaboraram para a consolidação de outros ramos da atividade, especialmente 

da indústria alimentícia e metal-mecânica. É justamente com estes ramos que a cidade ganha 

uma nova dinâmica nas atividades produtivas locais e regionais a partir dos anos 1980, momento 

em que se percebem os primeiros indícios de uma especialização produtiva.  

 

Atualmente, os ramos da alimentação e da metal-mecânica têm maior destaque no setor 

secundário, devido não apenas “[...] ao número de unidades produtivas, mas também ao seu 

porte, ao peso de suas exportações e importações na economia local e à especialização e ao 

grau de absorção de mão de obra” (MELAZZO, 2012, p.186). Por exemplo, a cidade possui 

empresas no ramo alimentício que possuem articulações em escala internacional, inclusive com 

alcance de mercados consumidores na África e na América Latina, além do mercado nacional. 

Outro setor industrial importante, o de metal-mecânica, possui grande diversidade de produtos e 

potencial de incorporação tecnológica.  

 

Além de ser reconhecida como a capital nacional do alimento e pela força do setor industrial na 

economia, cujas características de constituição das empresas, origem dos capitais e níveis de 

especialização são bem particulares, a cidade constitui-se hoje como um importante centro de 

consumo e serviços (saúde, educação, bancários/financeiros etc.), polarizando municípios da 

região.  
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No que tange à questão da produção e estruturação da cidade, Marília caracteriza-se por um 

sítio urbano extremamente recortado e irregular, com muitas escarpas, que funcionam como 

barreiras naturais à expansão urbana e colaboram para a constituição de um espaço urbano 

descontínuo e fragmentado, marcado pela verticalização (ainda nos anos 1980), pela atuação de 

agentes imobiliários bem organizados empresarialmente, pelas articulações com o poder publico 

e pelo acesso desigual à terra e à habitação (MELAZZO, 2012).   

 

3.2. Mossoró – RN 

 

Com uma ampla região de influência e uma economia bastante peculiar, Mossoró foi uma das 

áreas incorporadas aos circuitos produtivos globalizados de diferentes ramos da economia 

(ELIAS; PEQUENO, 2010), levando a cidade a assumir novos papéis na divisão territorial do 

trabalho e a passar por profundas transformações socioespaciais. Localizada no noroeste do Rio 

Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, Mossoró é a segunda cidade mais importante do 

Estado, com uma população de 259.815 habitantes (IBGE, 2010), cuja área de influência se 

estende por todo o oeste potiguar e alcança municípios de Estados vizinhos, como Ceará e 

Paraíba.  

 

De acordo com o IBGE (1982), caracteriza-se por ser historicamente uma cidade comercial e um 

dos fatores determinantes para isto é sua localização geográfica em uma área estratégica de 

transição entre a economia do litoral e a economia do sertão (FELIPE, 1988). Tal condição 

favoreceu a inserção da cidade na divisão territorial do trabalho durante sua história, com 

reflexos diretamente na constituição das atividades econômicas e nas suas reestruturações 

espaciais. Consoante se verifica ao observar a história de Mossoró, desde o início do seu 

povoamento, em 1772, até hoje, a cidade tem passado por diversos momentos de inflexão na 

economia local e regional, acompanhando o movimento das divisões territoriais do trabalho que 

se estabeleceram em nível mundial, nacional e dentro da própria região. 

 

Atualmente, a economia mossoroense é caracterizada por uma dinâmica bastante heterogênea, 

constituída pela forte polarização da atividade terciária, pela atividade salineira, pela atividade 

petrolífera e pelo agronegócio de frutas tropicais. Entretanto, este quadro é resultado da atuação 

de agentes históricos e sociais, os quais, mediante suas relações, produziram o espaço numa 

dada formação socioespacial.  
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Em meados do século XVIII, Mossoró era um pequeno povoado e tinha suas relações 

econômicas associadas ao comércio de sal e às atividades agropecuárias tradicionais 

(CASCUDO, 1982; FELIPE, 1980, 1982, 1988, 2001; ROCHA, 2005; PINHEIRO, 2006). Porém, 

com a diminuição da hegemonia da atividade pecuária na região, a cidade ascendeu como 

centro comercial, já no século XIX. Para Felipe (1980, 1982), esta consolidação do comércio está 

relacionada a três fatores principais: o primeiro seria o aspecto locacional privilegiado, pois 

Mossoró situa-se em uma área de transição entre a economia do litoral e a economia do sertão, 

favorecendo sua inserção na divisão territorial do trabalho; o segundo seria a seca de 1877, a 

qual atraiu grande contingente populacional (posteriormente utilizada como mão-de-obra barata 

e consumidora para os comerciantes), e também concentrou recursos governamentais na cidade 

para ajudar aos “flagelados” da seca; e o terceiro seria a entrada de firmas e capitais extra-

locais, que dinamizou o comércio e implantou ideias mercantilistas. 

 

Como cita Felipe (2001), o promissor centro comercial atraiu diversos comerciantes de praças 

comerciais em declínio (Aracati e Sobral, no Ceará, e Pombal, na Paraíba), além de 

comerciantes europeus, que instalaram casas comerciais voltadas para a importação e 

exportação de produtos, permitindo a acumulação de capitais e sendo responsáveis pelo 

surgimento de uma dinâmica burguesia mercantil. De acordo com Felipe (2001, p.35) “esses 

comerciantes, a partir da segunda metade do século XIX, foram os grandes animadores do 

desenvolvimento de Mossoró e de sua região de relações comerciais. Isso é peculiar em uma 

região até então dominada pela pecuária e pelos fazendeiros”.  Neste processo, um fato revela-

se interessante, qual seja, os comerciantes estrangeiros e locais aliaram-se a profissionais 

liberais e políticos da cidade e formaram uma elite política dividida entre lideranças de dois 

partidos, o Conservador e o Liberal. Esta aliança, além de favorecer a atividade comercial, 

posteriormente contribuiu para a emergência e consolidação de outras atividades econômicas na 

cidade, a salineira e a agroindustrial (FELIPE, 2001).  

 

Assim, fica clara a integração econômica à política na cidade, que beneficiou a burguesia 

mercantil e, por conseguinte, as atividades comerciais, propiciando várias transformações 

espaciais, como investimentos no porto de Areia Branca (coloquialmente chamado de “porto de 

Mossoró”); modificações nas vias de circulação e transporte das mercadorias; elaboração do 

projeto da estrada de ferro; e também transformações sociais, ao utilizar os flagelados da seca 

de 1877 como força de trabalho na “ampliação das salinas já existentes e na criação de novas 
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áreas de produção do sal” (FELIPE, 2001, p.39), setor no qual os comerciantes já investiam, 

ampliando sua acumulação de capital. 

 

Entretanto, nas primeiras décadas do século XX houve um enfraquecimento das atividades 

comerciais, levando à saída de capitais e empresas de Mossoró e à perda da sua função 

comercial. Alguns fatores estavam associados ao declínio da atividade tais como a guerra de 

1914 a 1918 e a seca de 1915 (CASCUDO, 1982); o fortalecimento comercial de outras praças 

nordestinas, como Campina Grande, na Paraíba (FELIPE, 1980, 1982); e, principalmente, a 

demora na construção da via férrea, dificultando o escoamento das mercadorias (FREIRE, 

1982), o que impediu a inserção da cidade numa outra divisão territorial do trabalho.  

 

Com a decadência da função de entreposto comercial, por volta da década de 1920, o comércio 

local tentou se amparar com o estabelecimento de firmas estaduais vinculadas a produtos locais 

de exportação como algodão, sal, açúcar e cera de carnaúba. Tais circunstâncias indicavam 

uma nova especialização econômica, a agroindústria, inserindo a cidade numa nova divisão 

interregional do trabalho, isto é, como centro produtor e repassador de matéria-prima para as 

indústrias do Centro-Sul do país. Concomitante ao surto industrial em Mossoró manteve-se sua 

função de “centro de prestação de serviços”, fortalecida com o surgimento dos primeiros 

estabelecimentos de crédito na cidade.  

 

À dinâmica econômica mossoroense, conduzida pela salinicultura e a agropecuária, se junta 

uma nova atividade econômica, a petrolífera, com a instalação do escritório da Empresa Petróleo 

Brasileiro S.A. em 1975, para gerenciar áreas adjacentes à cidade onde se extraía petróleo. 

Paulatinamente a atividade petrolífera e seus vários ramos associados se estabeleceram como 

verdadeiro marco na economia da cidade, promovendo impactos socioeconômicos, espaciais e 

estabelecendo inúmeras horizontalidades e verticalidades, dada a realização da atividade 

(ELIAS; PEQUENO, 2010).  

 

Portanto, a década de 1970 marcou a chegada de novas forças produtivas, desencadeando uma 

crise nas agroindústrias, a passagem de uma produção salineira artesanal para uma produção 

extremamente mecanizada e o estrangulamento do mercado de trabalho, gerando muitas 

tensões sociais. Ainda na década de 1970, com o desenvolvimento de projetos agrícolas no 

Nordeste voltados principalmente para a exportação de frutas tropicais, Mossoró foi incorporada 

aos circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação globalizados. Ao produzir frutas 
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tropicais utilizando novas técnicas de produção, como a irrigação, paulatinamente Mossoró 

transformou-se num grande exportador de frutas tropicais, com destaque para o melão, 

adquirindo características do agronegócio globalizado.  

 

Associada à difusão do agronegócio de frutas, dá-se uma série de 
transformações na economia urbana de Mossoró, que passa a crescer de 
forma bem distinta do até então ocorrido, com grande destaque para o 
crescimento dos setores inerentes ao consumo produtivo, ou seja, o 
consumo associado às demandas do agronegócio, que impõe seus padrões 
de consumo, que serão, em parte, atendidos localmente. Ao mesmo tempo, 
dinamizam o terciário e, consequentemente, a economia urbana, e 
evidenciam que é na cidade que se realiza a regulação, a gestão e a 
normatização das transformações verificadas nos pontos luminosos do 
espaço agrícola, sendo um importante propulsor da urbanização (ELIAS; 
PEQUENO, 2010, p.149). 

 

Logo, com a mecanização das salinas, com os incentivos à atividade agropecuária moderna e a 

chegada da Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.), ocorreram profundas modificações na estrutura 

econômica, política e socioespacial de Mossoró, com uma diversificação do aparelho produtivo. 

Já nos anos 1980, com o avanço do meio técnico-científico-informacional, favorecido pela 

modernização dos transportes e das comunicações, possibilitou-se uma maior circulação de 

capitais externos e locais.   

 

Além das transformações econômicas acirraram-se as desigualdades socioespaciais, com a 

implantação de políticas habitacionais que levaram à consolidação de áreas de exclusão social e 

ocupação irregular. Em contrapartida, o processo de concentração econômica trouxe novas 

estratégias locacionais, nas quais surgiram áreas de extrema valorização fundiária e imobiliária, 

orientando os vetores de expansão urbana.  

 

Fator fundamental a contribuir para a configuração deste panorama é a questão política, 

marcada pela forte interferência das elites locais, determinante para a conformação econômica, 

social e, sobretudo, espacial da cidade. Em virtude da dominação dessas elites e da 

manipulação, em nível local-regional, da divisão territorial do trabalho, além do domínio 

econômico e político mantido há aproximadamente um século, estas elites detêm ainda 

significativa influência cultural. Estas elites utilizam a memória como instrumento político e 

mantêm o controle de grande parte das instituições e do aparelho estatal local e estadual, 

optando por novas estratégias de acesso ao poder “através da força das instituições e das 

alianças com as oligarquias [...], que polarizam o Estado” (FELIPE, 2001, p.166). 
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Após a breve apresentação das cidades de Marília e Mossoró e de suas respectivas formações 

socioespaciais seguir-se-á uma análise comparada entre elas, de modo a identificar 

particularidades e generalidades nos seus processos de reestruturação urbana.  

 

4. Generalidades e particularidades 

  

A necessidade de expansão da acumulação capitalista veio acompanhada da globalização e da 

difusão do meio técnico-científico-informacional, demandando determinadas reestruturações. 

Mesmo com as diferenças entre os lugares, processos como a multinacionalização das firmas e 

a internacionalização da produção e do produto, os novos papéis do Estado, a grande revolução 

da transmissão da informação, a generalização do crédito e a circulação como fator essencial da 

acumulação (ELIAS, 2003) alcançam a maioria dos espaços, atuando com maior ou menor 

intensidade e/ou velocidade.  Consoante Santos (2004, p.20) destaca, “os componentes do 

espaço são os mesmos em todo o mundo e formam um continuum no tempo, mas variam 

quantitativa e qualitativamente segundo o lugar, do mesmo modo que variam as combinações 

entre eles e seu processo de fusão”. 

 

Com base em algumas características comuns às cidades médias brasileiras – identificadas a 

partir de estudos realizados pela Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe) – 

identificamos generalidades e particularidades dos processos de reestruturação urbana das 

cidades de Marília e Mossoró, sem desconsiderar a totalidade do fenômeno urbano. Conforme 

afirma Sposito (2010, p.6) “[...] não teria sentido pensar as cidades médias em si, tampouco 

estabelecer quaisquer definições baseadas em parâmetros estáveis, mas sim considerá-las 

como um meio para pensar a urbanização de modo mais amplo possível”. 

 

Partindo do geral para o particular, iniciaremos nossa análise pela discussão de processos 

apresentados por Brandão (2007) como elementos-chave para a pesquisa da dimensão espacial 

do processo de desenvolvimento capitalista, a saber: a homogeneização, a integração, a 

polarização e a hegemonia. Para o autor, uma abordagem que articule estes processos pode 

contribuir para a compreensão da natureza do movimento desigual da acumulação de capital.   

 

Segundo Brandão (2007), a homogeneização está relacionada à universalização da mercadoria, 

das relações capitalistas e das formas sociais de produção.  Através da homogeneização abrem-
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se horizontes de mercado e dispõem-se espaços para a valorização do capital, submetendo tudo 

à mercantilização desenfreada e acirrando as desigualdades. Até mesmo o espaço, enquanto 

condição geral da existência e reprodução da sociedade, e essencial aos circuitos de valorização 

do capital, é transformado em mercadoria comercializável, pois passa a ser utilizado como meio 

de produção para geração de mais-valia, na medida em que seu valor de uso para a sociedade é 

suplantado pelo seu valor de troca. 

 

A integração está associada à concorrência seletivamente impositiva, sendo um processo 

contínuo e de difícil reversão, pois submete todos às mesmas leis coercitivas, suprimindo a 

independência e a autonomia dos lugares. Influenciando diretamente uma divisão inter-regional 

do trabalho, essa dinâmica de acumulação de capital busca “[...] integrar a economia nacional, 

formando um único espaço nacional de valorização, embora esse processo pouco tenha a ver 

com a diminuição das especificidades intra e inter-regionais” (BRANDÃO, 2007, p. 79). Deste 

modo, há um duplo dinamismo: uma homogeneização e uma diferenciação dos territórios, que 

se articulam de maneira complementar no sentido do desenvolvimento capitalista.  

 

Decorrente da própria natureza desigual e combinada do desenvolvimento capitalista, a 

polarização ajuda na compreensão do “[...] potencial diferenciado de espaços particulares, 

averiguando as complementaridades e as hierarquias subjacentes ao processo” (BRANDÃO, 

2007, p.81). Ela deriva dos processos de concentração e centralização do capital e de seus 

desdobramentos espaciais, estando relacionada à própria formação socioespacial.  

 

Por fim, a hegemonia constitui-se da correlação, contradições e conflitos entre forças políticas 

locais/regionais. De acordo com Brandão (2007, p.85), a hegemonia pode forjar um bloco 

histórico que envolva variados blocos políticos, cumprindo “uma função regulatória das 

contradições presentes nas diversas frações do bloco de poder e tem de estabelecer uma 

capacidade de ocultação de conflitos e fissões, de formar determinada ‘concepção de mundo’ 

[...]”. Estes blocos de poder, por vezes, envolvem relações políticas e econômicas, com a 

atuação de oligarquias locais ou regionais e também pela intervenção de políticas públicas 

promovidas pelas esferas federal, estadual ou municipal.  

 

Destarte, a articulação dos processos supracitados contribui para explicar o fato de cidades de 

diferentes regiões do país, com formações socioespaciais específicas, apresentarem processos 

e dinâmicas em comum (ainda que em momentos distintos), particularmente as cidades que 
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desempenham importantes papéis de intermediação nas redes urbanas as quais pertencem. A 

difusão do meio técnico-científico-informacional, conforme já mencionamos, favoreceu a 

circulação do capital e a consolidação de diversos centros urbanos não metropolitanos, a 

exemplo de Marília, cujo processo foi iniciado nos anos 1960, e Mossoró, a partir dos anos 1980 

e mais fortemente nas décadas de 1990 e 2000.  

 

A consolidação destas cidades como importantes centros regionais veio acompanhada de uma 

intensificação dos fluxos materiais e imateriais, de pessoas e informações, fortalecendo a 

polarização exercida por Marília e Mossoró em suas respectivas regiões de influência. Ambas as 

cidades concentram importantes serviços de saúde, de educação (inclusive com universidades 

estaduais e federais) e grandes estabelecimentos comerciais como shopping centers, 

hipermercados e supermercados. Isto denota uma forte centralidade, com rebatimentos na 

escala intraurbana e interurbana, implicando também na expansão do consumo no e do espaço, 

mediados pela financeirização da economia e das relações sociais, e nas redefinições dos 

papéis urbano-regionais.  

 

Entretanto, existe uma acessibilidade desigual a estes serviços e equipamentos, ficando uma 

parte da população marginalizada, vivendo em condições precárias e de vulnerabilidade 

socioambiental. Na medida em que cresce a atuação dos agentes imobiliários, promovendo 

expressiva valorização de determinadas áreas da cidade, é possível perceber o aprofundamento 

das desigualdades socioespaciais, gerando cidades cada vez mais segmentadas e 

fragmentadas.  

 

Estes processos gerais assinalam um momento de reestruturação urbana e ocorrem em 

diferentes pontos do território, especialmente nas cidades que compõem importantes e 

complexas redes urbanas, a exemplo de Marília e Mossoró. Melazzo (2012) chama atenção para 

duas dimensões relevantes na análise, que auxiliam na compreensão das cidades médias em si 

e dos processos que nelas se manifestam. A primeira dimensão refere-se às condições gerais do 

desenvolvimento capitalista brasileiro; e a segunda, diz respeito aos “[...] desdobramentos, 

evoluções, continuidades e rupturas daqueles processos presentes na origem da cidade” 

(MELAZZO, 2012, p.273), considerando as particularidades e diferenças dos processos de 

inserção de cada território a esse desenvolvimento. Por fim, o autor assevera que é preciso:  
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[...] pensar a trajetória das redefinições da divisão do trabalho que são, ao 
mesmo tempo, definições sobre a emergência e consolidação da cidade 
como cidade média, capaz de absorver e processar mudanças, mas também 
de provocar transformações a partir de bases e condições produzidas no 
passado, que abrem “rotas possíveis de adaptação” e oferecem respostas 
particulares àquelas transformações mais gerais (MELAZZO, 2012, p.273).  

 

Estas particularidades são oriundas das diferentes formações socioespaciais, as quais reúnem 

condições concretas diversas para a materialização dos processos gerais – sejam condições do 

passado ou produzidas pelas mudanças mais recentes –, conferindo heterogeneidades ao 

processo de reestruturação urbana das cidades médias. Segundo o que foi apresentado 

percebemos que, apesar das semelhanças que caracterizam Marília e Mossoró como cidades 

médias, elas possuem particularidades marcantes, respondendo às divisões técnicas, territoriais 

e sociais do trabalho de diferentes formas e em momentos distintos.  

 

De formação bastante recente, Marília teve sua origem em fins do século XIX e início do século 

XX, a partir das frentes de expansão cafeeira no Estado de São Paulo. Porém, foi com a 

expansão das redes viárias e ferroviárias e posteriormente, com a acumulação de capitais locais 

associados à agroindústria, que a cidade experimentou um processo de extensão territorial e 

econômica, acelerado nos anos 1960 com a desconcentração da indústria de transformação no 

Estado. Tal condição favoreceu a especialização industrial nos ramos alimentício e metal-

mecânico, e transformou a cidade em um importante centro do interior paulista, que estabelece 

intensas articulações em múltiplas escalas geográficas.  

 

Esta especialização reflete-se, por exemplo, nos serviços de educação, tendo em vista as 

relações entre o perfil produtivo da indústria local e regional e a formação e qualificação da mão 

de obra empregada requisitada. Na cidade existem cinco instituições de ensino técnico e 

superior, sendo uma estadual, duas privadas, uma confessional e um centro universitário, 

reunindo cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de tecnologia de alimentos, 

tecnologia em design de produto, tecnologia em produção sucroalcooleira, tecnologia em 

manutenção industrial, dentre outros, ou seja, associados diretamente às principais atividades 

econômicas da cidade e região (MELAZZO, 2012). 

 

Em outro contexto histórico e socioespacial, Mossoró teve sua fundação ainda no século XVIII, 

despontando como entroncamento de rotas de transporte de gado. Paulatinamente, a cidade 

tornou-se um importante entreposto comercial no Nordeste, que décadas depois a consolidou 
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como centro regional. Tendo passado por diversas divisões territoriais do trabalho, hoje Mossoró 

tem sua economia baseada em atividades econômicas associadas à extração e beneficiamento 

do sal, ao agronegócio da fruticultura tropical e à exploração do petróleo e do gás natural, cada 

uma com seus respectivos circuitos de produção. Além disso, a cidade também se constitui de 

um importante centro comercial e de serviços, possuindo uma área de influência com mais de 

638 mil habitantes (ELIAS; PEQUENO, 2010).  

 

Numa perspectiva comparativa entre as cidades, observamos também em Mossoró uma 

polarização da cidade no que diz respeito à educação, com cinco instituições de ensino superior: 

duas faculdades e três universidades, sendo duas públicas (uma estadual e uma federal), além 

de uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Assim como em 

Marília, há uma associação entre os cursos de graduação e pós-graduação e as atividades 

econômicas da cidade, sendo disponibilizados cursos de formação iniciada e continuada de 

operação de sonda de perfuração e práticas do operador de sonda de produção (IFRN); cursos 

de especialização em engenharia do petróleo e gás natural, operação e manutenção da 

produção de petróleo e gás natural, engenharia de energia (associados à atividade petrolífera); 

pós-graduações em irrigação e drenagem, em ciência do solo, em fitotecnia, em manejo de solo 

e água (associados ao agronegócio de frutas), dentre outros.  

 

5. Considerações finais 

 

Em virtude de uma divisão internacional e interregional do trabalho que atende à demanda 

capitalista de expansão da capacidade produtiva e de renovação das condições de acumulação, 

as cidades médias vem passando por um processo de reestruturação urbana, articulado a uma 

reestruturação intraurbana, exigindo maiores cuidados na análise das escalas espaciais e suas 

múltiplas articulações. O estudo destes processos sob o prisma escalar permite a compreensão 

de um conjunto de determinações que, em diferentes condições históricas e socioespaciais de 

realização, caracterizam redes urbanas complexas, compostas por cidades que desempenham 

importantes funções e papéis.  

 

Logo, diante das argumentações apresentadas sobre Marília e Mossoró é possível identificar 

aspectos semelhantes no que diz respeito ao avanço capitalista e às diversas divisões territoriais 

do trabalho, por vezes sobrepostas e/ou articuladas, com expressiva participação de agentes 

locais, cuja acumulação de capitais beneficiou o desenvolvimento e consolidação de 
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determinadas atividades econômicas. Contudo, as cidades apresentam diferentes contextos 

históricos, econômicos, políticos e sociais, o que repercute de maneiras diferenciadas na 

produção do espaço destas cidades, bem como em seus processos recentes de reestruturação 

urbana.  
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